Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2017

Udgivet af Det Jødiske Samfund i Danmark
1. udgave

2

Indholdsfortegnelse
1. Executive Summary
2. Indledning
2.1. Om AKVAH
2.2. Jøderne i Danmark
2.3. Indholdet i denne rapport
3. Teori og metode
3.1. Begrebet antisemitisme
3.2. Begrebet hændelse
3.3. Kategorisering af en hændelse som antisemitisk
3.4. Indsamlingen af data
3.5. Antallet af antisemitiske hændelser som mål for antisemitismen i Danmark
4. Beskrivelse og analyse af de registrerede antisemitiske hændelser i 2017
4.1. Antisemitiske hændelser i 2017
4.2. Udviklingen fra 2016 til 2017 samlet set
4.3. Udviklingen fra 2016 til 2017 fordelt på kategorier
4.4. Udviklingen fra 2016 til 2017 fordelt på måneder
4.5. Udviklingen fra 2013 til 2017 samlet set
4.6. Omskæringsdebat på sociale medier
4.7. Antisemitiske konspirationsteorier hos danske politikere
4.8. Antisemitiske konspirationsteorier i civilsamfundet i øvrigt
4.9. Anti-israelsk adfærd rettet mod tilfældige jøder

3

4.10. Jøde som skældsord
4.11. Jøder som nærige
4.12. Holocaustbenægtelse
4.13. Nazistisk retorik og symbolik
4.14. USA’s officielle anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad
4.15. Opfordring til terrorisme mod jøder fra ekstremistisk moske
5. Oversigt over registrerede antisemitiske hændelser i 2017
5.1.1. Overfaldssituationer og fysisk chikane
5.1.2. Oversigt over overfaldssituationer og fysisk chikane
5.2.1. Trusler
5.2.2. Oversigt over trusler
5.3.1. Antisemitiske ytringer
5.3.2. Oversigt over antisemitiske ytringer
5.4.1. Anden chikane
5.4.2. Oversigt over anden chikane
6. Frasorterede antisemitiske ytringer
6.1. Generelle antisemitiske ytringer fremsat på internettet
6.2. Eksempler på generelle antisemitiske ytringer fremsat på internettet
7. Antisemitisme og terrorisme
7.1. Mistænkelig adfærd ved jødiske institutioner
7.2. Eksempler på mistænkelig adfærd ved jødiske institutioner
8. Slutnoter

4

1. Executive Summary
Denne rapport beskriver og analyserer antallet af registrerede antisemitiske hændelser i Danmark i
2017. Rapporten er udarbejdet på grundlag af anmeldelser til AKVAH, der udgør en del af Det
Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation.
AKVAH har i 2017 registreret 30 antisemitiske hændelser i Danmark fordelt på følgende
kategorier: 1) Overfaldssituationer og fysisk chikane, 2) trusler, 3) antisemitiske ytringer og 4)
anden chikane. Hændelserne fordeler sig på to tilfælde af overfaldssituationer og fysisk chikane, tre
tilfælde af trusler, 24 tilfælde af antisemitiske ytringer og et tilfælde af anden chikane.
De 30 registrerede antisemitiske hændelser i 2017 er otte hændelser flere end antallet af registrerede
hændelser i 2016, der var på 22.
Der er sket stigninger i antallet af overfaldssituationer/fysisk chikane, trusler og antisemitiske
ytringer fra 2016 til 2017. Der var ingen tilfælde af overfaldssituationer/fysisk chikane i 2016, mens
der er registreret to tilfælde i 2017. Antallet af trusler er steget fra to til tre, mens antallet af
antisemitiske ytringer er steget fra 18 til 24.
Antallet af hændelser registreret som henholdsvis drab/drabsforsøg og hærværk er faldet fra ét
tilfælde af hver i 2016 til ingen tilfælde i 2017.
I både 2016 og 2017 er der registreret et enkelt tilfælde af opsamlingskategorien anden chikane.
I både 2016 og 2017 var kategorien antisemitiske ytringer den største hændelsesgruppe. I 2017
udgjorde den 80 % af alle registrerede hændelser.
Selvom der er sket et fald i antallet af registrerede drab/drabsforsøg og hærværkshændelser fra 2016
til 2017, kan det ikke konstateres, at det samlede billede er blevet mindre voldsomt fra 2016 til
2017. Det skyldes, at der er sket en stigning i antallet af hændelser registreret som kategorien
overfaldssituationer og fysisk chikane samt kategorien trusler, der begge tilhører de ”grovere”
hændelseskategorier. Ligeledes er der sket en generel stigning i antallet af registrerede antisemitiske
hændelser fra 2016 til 2017.
En sammenligning af antallet af registrerede hændelser fordelt på årets 12 måneder viser, at
hændelserne er nogenlunde lige fordelt ud over året. På den måde afviger 2017 ikke fra 2016, der
også viste en relativ lige fordeling af registrerede hændelser. Der er med undtagelse af juni og
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august ikke registreret mere end tre hændelser på hver af de enkelte måneder i 2017. I juni og
august 2017 blev der registreret henholdsvis seks og fire hændelser. I februar og maj 2017 er der
omvendt slet ikke registreret nogen hændelser. Da der gennemsnitligt har været 2,5 hændelser pr.
måned, udgør juni med seks hændelser og februar/maj med ingen hændelser kun som små
afvigelser fra registreringerne i de øvrige måneder.
Udviklingen over de seneste fem år viser et fald i antallet af registrerede hændelser fra 40-60
hændelser om året i perioden 2013-2014 til 20-30 hændelser om året i perioden 2015-2017. Det er
svært at fastslå entydigt, hvad der har forårsaget dette skifte, men efter terrorangrebet i februar 2015
i København, der blandt andet var rettet mod Det Jødiske Samfund, er der i hvert fald registreret
færre hændelser på årsbasis, end tilfældet var i tiden før denne skæringsdato. Det er derfor muligt,
at netop terrorangrebet, den samfundsmæssige afstandstagen hertil samt den øgede sikkerhed
omkring de jødiske institutioner har været medvirkende til det nævnte skifte. Dertil kan man
overveje, om danske jøder som følge af terrortruslen har gjort sig – om muligt – mindre synlige i
det offentlige rum. I 2014, hvor kurven topper, har det formentlig spillet en væsentlig rolle, at der
var konflikt i Mellemøsten mellem Israel og den palæstinensiske terrororganisation Hamas, hvorfor
forholdene i Mellemøsten også kan være en afgørende faktor.
Rituel omskæring af drengebørn har i løbet af 2017 været genstand for debat på sociale medier. I
forbindelse med disse debatter – men også uafhængigt af disse – er der talrige eksempler på, at
tilhængere af et forbud mod rituel drengeomskæring har fremført nedsættende bemærkninger eller
negative fordomme om jøder og jødedommen.
De registrerede hændelser i 2017 viser flere eksempler på, at politikere fra både højre- og
venstrefløj i Danmark har ytret antisemitiske konspirationsteorier. Mens politikeren fra højrefløjen
blev ekskluderet fra sit parti, har reaktionerne ikke været lige så konsekvente på venstrefløjen.
De registrerede hændelser i 2017 viser også, at antisemitiske konspirationsteorier findes i
civilsamfundet i øvrigt. En hændelse viste, at der særligt kan være problemer med antisemitiske
konspirationsteorier i muslimske kredse. En anden hændelse handlede om, at en antisemitisk
konspirationsteori blev fremført ved et offentligt foredrag på Nørrebro i København, der fik
økonomisk støtte fra Københavns Kommune.
Flere af de registrerede antisemitiske hændelser i 2017 illustrerer et problem med negative
handlinger rettet mod tilfældige jøder – både danske og israelske – hvor handlingerne er motiveret
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af aversion mod staten Israel. Nogle af de pågældende gerningsmænd har mellemøstlig baggrund,
men der er også flere, som har etnisk dansk baggrund.
I en række af de registrerede hændelser fra 2017 fremgår det, at ordet ”jøde” bliver brugt som
skældsord af gerningsmænd med mellemøstlig baggrund.
De registrerede hændelser i 2017 viser eksempler på, at den klassiske antisemitiske forestilling om,
at jøder er nærige, stadig bliver reproduceret. Ligeledes er der registreret tilfælde af
holocaustbenægtelse.
De registrerede hændelser i 2017 tyder på, at der i det danske samfund både findes ekstrem
nynazisme og en blandt almindelige mennesker – typisk unge mennesker – tilbøjelighed til at
forarge eller i nogle tilfælde genere jøder og andre ved brug af klassisk nazistisk retorik eller
symbolik. Det danske samfund bør selvfølgelig værne minoriteter mod truslen fra nynazistiske
tendenser, men det er også vigtigt, at almindelige menneskers brug af nazistisk retorik og symbolik
ikke blot affejes som drengestreger eller lignende. I rapporten oplister AKVAH en række eksempler
på almindelige menneskers brug af nazistisk sprogbrug og symbolik. Disse hændelser udgør
formentlig blot toppen af isbjerget, men det er ikke muligt for AKVAH at fastlægge problemets
nærmere omfang.
Den amerikanske præsidents bekendtgørelse i slutningen af 2017 af, at ”det var på tide officielt at
anerkende Jerusalem som Israels hovedstad”, og at udenrigsministeriet skulle forberede flytningen
af den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, havde ikke store konsekvenser for jøder i
Danmark, når man ser på de registrerede antisemitiske hændelser i tiden umiddelbart omkring
denne begivenhed. AKVAH har kun registreret to hændelser relateret til annonceringen af
anerkendelsen/ambassadeflytningen, og begge var på den ”milde” ende af voldsomhedsskalaen.
I 2015 angreb terroristen Omar El-Hussein blandt andet Københavns Synagoge, hvor han myrdede
den jødiske vagt Dan Uzan. Kort tid før han foretog sit terrorangreb, havde han været til
fredagsprædiken i en moske på Nørrebro, hvor en imam opfordrede til krig mod jøder. I 2017 er
moskeen igen kommet i søgelyset, da en imam i moskeen citerede en religiøs tekst om at dræbe
jøder, og blandt andet koblede dette til ”jihad mod sine fjender” og kampen mod ”den jødiske
enhed”.
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Når man læser indholdet i denne rapport, skal man have en række forhold om de registrerede
hændelser for øje. For det første er AKVAH kildekritisk i sin behandling af anmeldelser om
antisemitisme, men der er selvfølgelig grænser for, hvor meget af det faktuelle indhold i en
anmeldelse, AKVAH har mulighed for selvstændigt at verificere. For det andet svarer antallet af
antisemitiske hændelser, som er blevet anmeldt til AKVAH, formentlig ikke fuldt ud til det antal,
der reelt har fundet sted i 2017. Der antages at være et vist mørketal på området. For det tredje
medregner AKVAH som udgangspunkt ikke de fleste internetbaserede hændelser. Dermed er der
meget antisemitisme, som ikke fremgår af det registrerede antal hændelser. For det fjerde er det
sandsynligt, at antallet af antisemitiske hændelser holdes kunstigt nede, fordi mange jøder undgår
synlighed af frygt for antisemitisme. Med andre ord kunne man formentlig forvente, at antallet af
hændelser var højere, hvis danske jøder var mere synlige i gadebilledet.
De registrerede antisemitiske hændelser samt de analyser, som præsenteres i denne rapport, giver
således et indblik i forekomsten af antisemitisme i Danmark i 2017. Rapporten giver ikke et
udtømmende billede af antisemitismen i Danmark.
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2. Indledning
2.1. Om AKVAH
Sikkerhedsorganisationen Jødisk Sikkerhed Danmark, der varetager sikkerheden for Det Jødiske
Samfund1, oprettede i 2011 en Afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske
Hændelser (AKVAH). AKVAH arbejder med at kortlægge forekomsten af antisemitisme i
Danmark, og denne indsats er en del af en generel europæisk politik om at synliggøre et omfattende
problem med hadforbrydelser, herunder antisemitisme, i Europa2. AKVAH tilbyder endvidere
forskellige former for støtte til ofre for antisemitisme, herunder hjælp med kontakt til offentlige
myndigheder, juridisk rådgivning og henvisning til krisehjælp. Desuden arbejder AKVAH med at
oplyse om forekomsten af antisemitisme i Danmark. AKVAH deltager i den forbindelse på vegne af
Det Jødiske Samfund løbende som deltager og samarbejdspartner i diverse offentlige og private
projekter, der har fokus på at komme problemer med hadforbrydelser til livs. Udover sådanne
projekter tager AKVAH ud til interesserede såsom foreninger og uddannelsesinstitutioner
forskellige steder i landet og fortæller om antisemitisme i Danmark.
2.2. Jøderne i Danmark
Den officielle dansk-jødiske historie indledtes i begyndelsen af 1600-tallet, og det er blevet anslået,
at der i dag lever omkring 6.000 jøder i Danmark3. Lidt over en tredjedel af dette antal er tilknyttet
Det Jødiske Samfund som medlemmer eller børn af medlemmer. Derudover findes der to mindre
jødiske menigheder i Danmark samt en række selvstændige jødiske foreninger og institutioner.
2.3. Indholdet i denne rapport
Denne rapport beskriver og analyserer antallet af antisemitiske hændelser i Danmark i 2017, som er
registreret af AKVAH ud fra de anmeldelser, man har modtaget i årets løb. Rapporten er udarbejdet
på grundlag af et omfattende antisemitismekortlægningsarbejde, der har forudsat en lang række
teoretiske og metodiske valg om indsamling, sortering, behandling og præsentation af data om
antisemitiske hændelser. AKVAH har i den henseende struktureret sit arbejde i denne rapport ud fra
følgende tre principielle målsætninger: Indsamling, sortering, behandling og præsentation af data
skal 1) være metodisk stringent, 2) være så åben som mulig uden at kompromittere ofrenes
anonymitet og 3) resultere i brugbar viden om forekomsten af antisemitisme i Danmark.
Rapporten er opbygget på følgende måde:
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I rapportens afsnit 3 redegøres der for vigtige aspekter af den teoretiske og metodiske baggrund for
arbejdet med at registrere antisemitiske hændelser. Først og fremmest redegøres der for, hvad der
menes med begrebet antisemitisme, og hvad der menes med begrebet hændelse. Dernæst beskrives,
hvordan man i denne rapport har valgt at behandle spørgsmålet om, hvornår en hændelse kan
kategoriseres som antisemitisk. Efterfølgende redegøres der for, hvordan indsamlingen af
informationer om antisemitiske hændelser finder sted i praksis samt visse implikationer heraf.
Denne del af rapporten afsluttes med et afsnit, hvor det overvejes, i hvilket omfang de registrerede
hændelser afspejler niveauet af antisemitisme i Danmark.
I rapportens afsnit 4 beskrives og analyseres det registrerede antal antisemitiske hændelser i 2017.
Disse hændelser sammenlignes med det registrerede antal fra 2016 ved at undersøge, om det
samlede antal har ændret sig, om fordelingen af hændelserne på forskellige kategorier har ændret
sig og om fordelingen af hændelserne på de forskellige måneder har ændret sig. Der foretages også
en analyse af udviklingen fra 2013-2017. Derefter redegøres der for samt analyseres en række
forhold, som har været karakteristiske for dette års registrerede hændelser. Disse forhold er:
Omskæringsdebat på sociale medier, antisemitiske konspirationsteorier hos danske politikere,
antisemitiske konspirationsteorier i civilsamfundet i øvrigt, anti-israelsk adfærd rettet mod
tilfældige jøder, jøde som skældsord, jøder som nærige, holocaustbenægtelse, nazistisk retorik og
symbolik, USA’s officielle anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad og opfordring til
terrorisme mod jøder fra ekstremistisk moske.
I rapportens afsnit 5 finder man en oversigt over registrerede antisemitiske hændelser i Danmark i
2017. Alle hændelserne er beskrevet og kategoriseret efter hændelsestyper, og de indeholder –
såfremt sådanne oplysninger er givet – desuden en række forskellige oplysninger, som potentielt
kan bruges til at videreudvikle forståelsen af antisemitismen som fænomen i Danmark.
I rapportens afsnit 6 redegøres der for eksempler på generelle antisemitiske ytringer på internettet.
Disse ytringer bliver af metodiske grunde som udgangspunkt ikke inddraget i oversigten i
rapportens afsnit 5. De afspejler dog ikke desto mindre den virkelighed, danske jøder skal forholde
sig til, når de færdes online.
I rapportens afsnit 7 redegøres der for terrortruslen mod danske jøder. Særligt fokuseres der på
tilfælde af mistænkelig adfærd, der er registreret ved jødiske institutioner i Danmark. AKVAH har
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valgt at offentliggøre informationer om dette emne, da jødiske institutioner lever med en konstant
terrortrussel, som det er vigtigt at synliggøre.
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3. Teori og metode
3.1. Begrebet antisemitisme
Ethvert arbejde med at registrere antisemitisme forudsætter en forståelse af, hvad begrebet
antisemitisme dækker over. Kort sagt kan antisemitisme beskrives som negative fordomme om
jøder samt fjendtlighed eller had rettet mod jøder, fordi de er jøder. Der er imidlertid ikke generel
enighed om, hvor bredt begrebet antisemitisme skal forstås4. Et centralt problem er, hvordan man
skal skelne mellem antisemitiske hændelser og anti-israelske hændelser. AKVAH har valgt at
benytte sig af en forholdsvis bred forståelse af antisemitisme, således at negative hændelser, hvor
tilfældige jøder enten gøres ansvarlige for den israelske stats politik eller direkte identificeres med
Israels eksistens, kategoriseres som værende antisemitiske.
3.2. Begrebet hændelse
For at man kan kvantificere antallet af hændelser, er det nødvendigt at fastslå, hvad der menes med
begrebet hændelse. En hændelse forstås i denne rapport som udgangspunkt som en eller flere
handlinger afgrænset i tid og rum begået af én eller flere gerningsmænd i forening. Med andre ord
opdeles handlinger som udgangspunkt i selvstændige hændelser, hvis de er afgrænset i tid og rum.
Hvor lang tid der skal gå, og/eller hvor langt væk man skal bevæge sig, før en hændelse kan
betragtes som værende en selvstændig enhed, er i sidste ende en skønssag.
3.3. Kategorisering af en hændelse som antisemitisk
Når AKVAH modtager en anmeldelse om en potentiel antisemitisk hændelse, vurderes det, om
hændelsen skal registreres eller ej. I den sammenhæng er det nødvendigt at overveje, hvilke
forudsætninger som skal være opfyldt, for at hændelsen kan betegnes som antisemitisk. AKVAH
har valgt at betegne en hændelse som antisemitisk, hvis gerningsmanden har haft et antisemitisk
motiv5.
Hvorvidt et antisemitisk motiv foreligger i en given situation, kan aldrig med fuldkommen
sikkerhed fastslås. I stedet må man foretage et skøn, som tager udgangspunkt i en fortolkning af de
informationer, man har til rådighed. Som et fortolkningsværktøj er det brugbart at kategorisere ens
informationer ud fra såkaldte antisemitismeindikatorer, dvs. forhold ved en hændelse som indikerer,
om gerningsmanden har været antisemitisk motiveret eller ej6. I den teoretiske litteratur vægtes de
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forskellige typer af indikatorer ikke indbyrdes7, men AKVAH har truffet den metodiske beslutning
at skelne mellem primære og sekundære antisemitismeindikatorer.
Ved primære antisemitismeindikatorer forstår AKVAH en gerningsmands handlinger, der via ord,
symboler, billeder eller lignende udtrykker et antisemitisk indhold. En sådan handling (for eksempel
at sige ”jødesvin”) kan stå alene eller ske i forbindelse med en anden handling (for eksempel et
overfald, hærværk etc.), der så ’smittes’ af det antisemitiske indhold i den første handling. Hvis det
konstateres, at der i en hændelse foreligger sådanne primære antisemitismeindikatorer, har AKVAH
besluttet at opstille den formodningsregel, at gerningsmanden har handlet ud fra et antisemitisk
motiv, og hændelsen betegnes i så fald som værende antisemitisk, medmindre der er forhold ved
situationen, som klart taler imod dette.
Ved sekundære antisemitismeindikatorer forstås de ’resterende’ forhold ved en situation, som kan
indikere, at en hændelse er antisemitisk. Det kan for eksempel være tidspunktet for handlingen;
omstændigheder ved personen, som udfører handlingen; lokaliteten, handlingen finder sted på; og
mange andre faktorer8. I situationer, hvor der kun foreligger sekundære antisemitismeindikatorer,
er det AKVAH’s metodiske politik, at der ikke gælder nogen formodningsregler. I stedet må det
være et forsigtigt skøn i den enkelte situation, som afgør, om der er tale om en antisemitisk
hændelse eller ej.
Såfremt der er forhold, som peger på, at der er tale om en antisemitisk hændelse, men hvor der
stadigvæk mangler ’det afgørende bevis’, inddrager AKVAH sådanne potentielt antisemitiske
hændelser i sin oversigt over registrerede antisemitiske hændelser, dog med det eksplicitte
forbehold, at det hverken endegyldigt kan fastlægges eller afvises, om der lå et antisemitisk motiv
bag gerningsmandens adfærd. AKVAH har dog ikke modtaget anmeldelser om sådanne hændelser i
2017, hvorfor problematikken ikke er relevant for dette års rapport.
3.4. Indsamlingen af data
Antisemitiske hændelser rapporteres til AKVAH via telefon, mail og personlige møder, og AKVAH
modtager sådanne henvendelser fra ofre, vidner samt bekendte til ofre. Hver anmeldelse undersøges
i form af uddybende interviews, når dette er muligt, samt analyse af tekst-, billede- og
videomateriale, når sådant materiale foreligger. På trods af disse undersøgelser af anmeldelserne må
det erkendes, at det kun er ofres og vidners opfattelse af situationerne, som ligger til grund for
denne rapport om antisemitisme i Danmark. AKVAH er kildekritisk i sin behandling af
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anmeldelser, men der er selvfølgelig grænser for, hvor meget af det faktuelle indhold i en
anmeldelse, AKVAH har mulighed for selvstændigt at verificere. Dette skal man selvfølgelig have
in mente, når man læser om hændelserne i rapporten.
Det skal også understreges, at AKVAH som hovedregel kun registrerer tilfælde, hvor folk selv
henvender sig, hvorfor den egentlige forekomst af antisemitiske hændelser sandsynligvis er højere.
Der forventes således at være et vist mørketal på dette område.
Man skal også være opmærksom på, at AKVAH i denne og forrige rapporter har frasorteret det, der
betegnes som generelle antisemitiske ytringer, når de har været fremsat på internettet. Med
generelle antisemitiske ytringer menes antisemitiske ytringer, som ikke har været henvendt direkte
til et konkret offer (en person, en gruppe af personer, en organisation etc.). Det betyder, at
anmeldelser til AKVAH om antisemitiske ytringer på for eksempel gerningsmænds egne
hjemmesider, på deres egne Facebook-profiler, på mange offentlige internetfora osv. ikke er blevet
inddraget i det samlede antal hændelser registreret af AKVAH i 2017. Dermed er der meget
antisemitisme, som ikke fremgår af det registrerede antal hændelser. En årsag til, at denne
frasortering sker, er, at AKVAH ikke har ressourcerne til at registrere disse ytringer, som det
vurderes, at internettet er fyldt med.
AKVAH har dog en undtagelse til denne frasorteringsregel. Hvis de internetbaserede generelle
antisemitiske ytringer får omtale gennem massemedier (tv, radio, internetnyhedstjenester), bliver
anmeldt til politiet eller der sker andre forhold, som gør dem særligt interessante, vil de alligevel
blive inddraget i rapporten. Der er fem af de registrerede hændelser fra 2017, som udgør en sådan
undtagelse til denne frasorteringsregel9.
Det skal ligeledes påpeges, at AKVAH løbende modtager anmeldelser om antisemitiske ytringer på
internettet, hvor konteksten for ytringerne enten ikke har været oplyst, eller hvor den har været
uklar. Sådanne hændelser er ikke blevet inddraget i det samlede antal hændelser registreret af
AKVAH i 2017.
3.5. Antallet af antisemitiske hændelser som mål for antisemitismen i Danmark
Det er afslutningsvist værd at komme med nogle betragtninger om, i hvilken grad de registrerede
antisemitiske hændelser afspejler niveauet af antisemitisme i Danmark. Udover de allerede nævnte
forhold om, at antallet af registrerede antisemitiske hændelser grundet mørketal og frasorteringer
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ikke fuldt ud gengiver det antal af antisemitiske hændelser, som reelt har fundet sted i 2017, er der
yderligere nogle særlige forhold, man skal have for øje.
Det er nemlig vigtigt at fremhæve, at de fleste danske jøder kun sjældent viser deres religiøse
tilhørsforhold offentligt. Samtidig anslås det, at kun omkring en tredjedel af det samlede antal jøder
i Danmark er tilknyttet et jødisk trossamfund10, hvorfor synlige jødiske institutioner såsom
synagogen kun besøges af et begrænset antal af de danske jøder11. Disse omstændigheder tyder på,
at det ikke er manglen på mulige gerningsmænd, men derimod den lave synlighed blandt danske
jøder i almindelighed, der er en hovedårsag til, at antallet af registrerede antisemitiske hændelser
ikke er højere. Med andre ord kunne man rimeligvis forvente, at antallet af antisemitiske hændelser
var højere, hvis danske jøder var mere synlige i gadebilledet.
Et afgørende spørgsmål er nu, hvorfor danske jøder ikke er mere synlige i offentligheden? AKVAH
har ikke undersøgt dette systematisk, og selvom man formodentlig kan pege på mange
forskelligartede faktorer som forklaring på dette, er det ikke desto mindre en rimelig formodning, at
mange danske jøder i høj grad er bevidste om risikoen forbundet med synlighed i offentligheden. En
mulig fortolkning er derfor, at antallet af antisemitiske hændelser holdes kunstigt nede, fordi mange
danske jøder bevidst undgår synlighed af frygt for antisemitisme.
De registrerede antisemitiske hændelser samt de analyser, som præsenteres i denne rapport, giver
således et indblik i forekomsten af antisemitisme i Danmark i 2017, men kan på ingen måde siges at
give et udtømmende billede.
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4. Beskrivelse og analyse af de registrerede antisemitiske hændelser i 2017
4.1. Antisemitiske hændelser i 2017
I 2017 har AKVAH registreret 30 antisemitiske hændelser i Danmark. Hændelserne kan fordeles ud
på følgende kategorier:
‐

Overfaldssituationer og fysisk chikane

‐

Trusler

‐

Antisemitiske ytringer

‐

Anden chikane

AKVAH har registreret to tilfælde af overfaldssituationer og fysisk chikane, tre tilfælde af trusler,
24 tilfælde af antisemitiske ytringer og et tilfælde af anden chikane (se figur 1 for en grafisk
fremstilling).
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Figur 1: Registrerede antisemitiske hændelser i 2017
4.2. Udviklingen fra 2016 til 2017 samlet set
Antallet på 30 antisemitiske hændelser, som AKVAH har registreret i 2017, er udtryk for en
stigning på otte hændelser i forhold til de 22 hændelser, AKVAH registrerede i 2016.
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4.3. Udviklingen fra 2016 til 2017 fordelt på kategorier
Fordelingen af de registrerede hændelser på de forskellige kategorier har ændret sig fra 2016 til
2017 (se figur 2 for en grafisk fremstilling). En positiv ændring er, at antallet af drab og drabsforsøg
er reduceret fra ét registreret tilfælde i 2016 til ingen registrerede tilfælde i 2017. Det samme gælder
antallet af hærværkshændelser. Til gengæld er antallet af registrerede overfaldssituationer/fysisk
chikane steget fra ingen tilfælde i 2016 til to tilfælde i 2017. Registrerede trusler er steget fra to
tilfælde i 2016 til tre i 2017, og antallet af registrerede antisemitiske ytringer er steget fra 18 i 2016
til 24 i 2017. Antallet af hændelser kategoriseret under opsamlingskategorien ”anden chikane” er
uændret fra 2016 til 2017, idet der begge år er registreret et enkelt tilfælde.
Samlet set kan det konstateres, at det på trods af ændringerne fra 2016 til 2017 altså stadigvæk er
antisemitiske ytringer, som er den dominerende antisemitiske faktor i Danmark, idet kategorien
kendetegner 80 % af det samlede antal registrerede hændelser i 2017. Antallet af hændelser er
således på samme måde som i 2016 ikke synderligt lige fordelt på de forskellige kategorier, da
antisemitiske ytringer udgjorde omkring 75 % af det samlede antal hændelser i 2016.
Selvom der er sket et fald i antallet af registrerede drab/drabsforsøg og hærværkshændelser fra 2016
til 2017, kan det ikke konstateres, at det samlede billede er blevet mindre voldsomt fra 2016 til
2017. Det skyldes, at der er sket en stigning i antallet af hændelser registreret som kategorien
overfaldssituationer og fysisk chikane samt kategorien trusler, der begge tilhører de ”grovere”
hændelseskategorier. Ligeledes er der sket en generel stigning i antallet af registrerede antisemitiske
hændelser fra 2016 til 2017.
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Figur 2: Udviklingen fra 2016 til 2017 fordelt på kategorier
17

4.4. Udviklingen fra 2016 til 2017 fordelt på måneder
En sammenligning af antallet af registrerede hændelser fordelt på årets 12 måneder viser en relativ
lige fordeling i 2017. Der er med undtagelse af juni og august ikke registreret mere end tre
hændelser på hver af de enkelte måneder i 2017. I juni og august 2017 blev der registreret
henholdsvis seks og fire hændelser. I februar og maj 2017 er der omvendt slet ikke registreret nogen
hændelser. Da der gennemsnitligt har været 2,5 hændelser pr. måned, udgør juni med seks
hændelser og februar/maj med ingen hændelser kun som små afvigelser fra registreringerne i de
øvrige måneder.
På den måde adskiller 2017 sig ikke synderligt fra 2016, der også viste en relativ lige fordeling af
registrerede hændelser (se figur 3 for en grafisk fremstilling).
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Figur 3: Udviklingen fra 2016 til 2017 fordelt på måneder
4.5. Udviklingen fra 2013 til 2017 samlet set
Hvis man ser på udviklingen over en femårs horisont (se figur 4 for en grafisk fremstilling), fremgår
det, at antallet af registrerede hændelser mellem 2013-2014 lå på 40-60 hændelser om året, mens
det i 2015-2017 er faldet til omkring 20-30 hændelser om året. Mens antallet af registrerede
hændelser steg i perioden 2013-2014, er der sket et gradvist fald fra 2014-2016 og en stigning fra
2016-2017.
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Det er svært at fastslå entydigt, hvad der har forårsaget skiftet fra 40-60 hændelser om året i
perioden 2013-2014 til 20-30 hændelser om året i perioden 2015-2017, men efter terrorangrebet i
februar 2015 i København, der blandt andet var rettet mod Det Jødiske Samfund, er der i hvert fald
registreret færre hændelser på årsbasis, end tilfældet var i tiden før denne skæringsdato. Det er
derfor muligt, at netop terrorangrebet, den samfundsmæssige afstandstagen hertil samt den øgede
sikkerhed omkring de jødiske institutioner har været medvirkende til det nævnte skifte. Dertil kan
man overveje, om danske jøder som følge af terrortruslen har gjort sig – om muligt – mindre synlige
i det offentlige rum. I 2014, hvor kurven topper, har det formentlig spillet en væsentlig rolle, at der
var konflikt i Mellemøsten mellem Israel og den palæstinensiske terrororganisation Hamas, hvorfor
forholdene i Mellemøsten også kan være en afgørende faktor.
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Figur 4: Udviklingen fra 2013 til 2017 samlet set
4.6. Omskæringsdebat på sociale medier
Rituel omskæring af drenge har ved flere anledninger i løbet af 2017 været genstand for debat på
sociale medier. I forbindelse med disse debatter - men også uafhængigt af disse - har der været
eksempler på, at tilhængere af en 18-års aldersgrænse for omskæring og dermed et de facto forbud
mod jødisk (og muslimsk) rituel omskæring af drengebørn har fremført nedsættende bemærkninger
eller negative fordomme om jøder og jødedom.
Som eksempel herpå kan nævnes, at forkvinden for den førende danske forening imod
drengeomskæring i dagene op til den jødiske påske (”pesach”) i et offentligt Facebook-opslag
fordømte jødernes fejring af helligdagen. Udover at hun i Facebook-opslaget skrev, at hun ”i
særklasse ikke kan udstå fejringen af påske/pesach”, fremførte hun også den påstand, at jøder til
helligdagen fejrer ”slagtningen af børn”.
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Et andet eksempel fra 2017 angår en række negative udsagn om jøder og jødisk religiøs praksis fra
en medicinsk forsker, som også har en fremtrædende position blandt fortalerne for et forbud mod
rituel omskæring af drengebørn. I et Facebook-opslag påstod han, at ”jøder så pokkers gerne vil
skære drengebørns penisser i stykker”, ligesom de jødiske og muslimske omskæringspraksisser
omtales som ”jøders (og muslimers) brutale omskæringsritual” og som en ”bloddryppende særhed”.
Et tredje eksempel finder man hos en person, som ligeledes har en fremtrædende position blandt
fortalerne for et forbud mod rituel omskæring af drengebørn. I en Facebook-kommentar fra 2017
betegner han jøders (og muslimers) religiøse traditioner som ”perverse”.
En så voldsom retorik genfinder man også blandt ”menige” omskæringsmodstandere på Facebook i
2017. En person med et etnisk dansk navn skrev eksempelvis på Facebook, at drengeomskæring er
”det abrahamistiske pædofile middelalderpul”. En anden person med et etnisk dansk navn skrev på
Facebook, at ”omskæringer er satans værk og en [sic] enhver der praktisere det er hans tjenere”. En
tredje person med et etnisk dansk navn betegnede på Facebook jødisk omskæring som ”tortur af
nyfødte drenge”. En fjerde person med et etnisk dansk navn undrede sig på Facebook over, hvorfor
man er ”så bange for jøderne i Danmark. De er jo barbariske. Mod små forsvarsløse børn.
Modbydeligt”. En femte person med et etnisk dansk navn skrev på Facebook, at det kan ”undre,
hvilken magt den jødiske lobby har, når de kan undgå kritik, styre både USA og Danmark og andre
lande, få lov til, i Palæstina, at begå krigsforbrydelser og overgreb generelt, uden konsekvenser”. En
sjette person med et etnisk dansk navn skrev på Facebook, at ”Jøderne og Den Amerikanske
Ambassade har overvældende indflydelse, langt ind på Christiansborg”. En syvende person med et
etnisk dansk navn skrev på Facebook, at ”Vores ’kære’ politikere er vist i lommen på jøderne”. En
ottende person med et etnisk dansk navn skrev på Facebook, at ”De er alle i lommen hos den
Jødiske Lobby.”. En niende person med både etnisk dansk og sydeuropæisk navn skrev på
Facebook, at ”Dansk politik er infiltreret af dansk mosaisk trossamfund”. En tiende person med
etnisk dansk navn konstaterede på Facebook, at ”[…] der er mere end 3 ud af 4 i regeringen der er
af Jødisk afstamning”.
4.7. Antisemitiske konspirationsteorier hos danske politikere
I 2017 er der set tre eksempler på, at politikere i Danmark har ytret antisemitiske
konspirationsteorier. En af de registrerede hændelser i 2017 handler om en politiker tilknyttet partiet
Nye Borgerlige, der sendte en 21 sider lang kampagnemail til en gruppe borgere i den kommune,
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han var opstillet. Kampagnemailen indeholdt en lang række antisemitiske passager, såsom at
jøderne styrer verdensøkonomien, og at Holocaust er en løgn. Politikeren blev efterfølgende
ekskluderet fra partiet12.
Yderligere to af de registrerede hændelser i 2017 handler om venstreorienterede politikere, der
spredte konspirationsteorier om zionister, dvs. tilhængere (oftest jødiske tilhængere) af ideen om en
jødisk ret til national selvbestemmelse. Den ene politiker, der var byrådsmedlem for
Socialdemokratiet, påstod, at der var en forbindelse mellem Islamisk Stat og zionismen, ligesom
han forfægtede, at ”zionismen styrer næsten hele verdens medier samt sidder tungt på salg af våben
og produktion”. Den anden politiker, der var byrådsmedlem i en anden by for Enhedslisten, støttede
førstnævntes udtalelser, og påstod, at det ”da [er] almindeligt kendt, at zionisterne har været dybt
involveret i IS [Islamisk Stat]”. Mens den første politiker endte med at måtte melde sig ud af sit
parti efter pres fra byrådsgruppen13, fik udtalelserne ikke tilsvarende politiske konsekvenser for den
anden politiker14.
Det kan fremhæves, at den højreorienterede politikers antisemitisme byggede på klassiske
antisemitiske forestillinger om, at jøderne styrer verdensøkonomien samt holocaustbenægtelse. De
venstreorienterede

politikeres

antisemitisme

baserede

sig

derimod

på

aversion

mod

zionister/zionisme, dog koblet med klassiske antisemitiske konspirationsteorier om jødisk magt i
verden. Fællesnævneren for både den højreorienterede og venstreorienterede antisemitisme var
således stadig den klassiske antisemitisme, blot i nyere klæder hos de venstreorienterede politikere.
Som en perspektiverende betragtning kan det fremhæves, at der i Storbritannien i disse tider foregår
en markant offentlig debat om antisemitisme inden for Labour-partiet15, hvilket kan indikere, at
problemer med antisemitisme på den politiske venstrefløj er et generelt europæisk fænomen.
4.8. Antisemitiske konspirationsteorier i civilsamfundet i øvrigt
Det er ikke kun politikere, der offentligt har ytret antisemitiske konspirationsteorier. I en af de
registrerede hændelser fra 2017 fremgår det, at en imam i et radioprogram på Radio24syv har
udtalt, at det efter hans opfattelse var jøderne, som stod bag terrorangrebet på USA den 11.
september 2001. Ifølge samme radioprogram skulle denne opfattelse være udbredt i muslimske
kredse16.
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En anden hændelse fra 2017 vedrører et foredrag på Nørrebro i København, der blev holdt af en
amerikansk konspirationsteoretiker. I sit foredrag skulle konspirationsteoretikeren ifølge
Radio24syv ligesom ovenstående imam have sagt, at det var jøderne, som stod bag terrorangrebet
på USA den 11. september 200117. Det fremgår af Københavns Kommunes hjemmeside, at
Nørrebro lokaludvalg bevilgede økonomisk støtte til foredraget med henblik på at gøre
arrangementet gratis18.
4.9. Anti-israelsk adfærd rettet mod tilfældige jøder
Flere af de registrerede antisemitiske hændelser i 2017 illustrerer et problem med negative
handlinger rettet mod tilfældige jøder – både danske og israelske – hvor handlingerne er motiveret
af aversion mod staten Israel. I begge de to voldelige hændelser, som er registreret i 2017, var
fjendtlighed over for Israel et tema. Derudover indgår Israel som emne i flere af de øvrige
registrerede antisemitiske hændelser. Nogle af de pågældende gerningsmænd har mellemøstlig
baggrund, men der er også flere, som har etnisk dansk baggrund.
I marts 2017 var der også en episode med en dansk jazzfestival, der i en mail til en jødisk israelsk
musiker havde afvist, at denne kunne spille på festivalen med henvisning til, at man af ”politiske
grunde” ikke brugte kunstnere fra Israel. Sagen fik stor omtale i medierne, og festivallederen
udtalte, at der var tale om en misforståelse, og at festivalen ikke boykottede israelske kunstnere19.
Den pågældende kunstner fik ifølge en pressemeddelelse fra festivalen efterfølgende en
uforbeholden undskyldning, og der blev også indgået en aftale om, at vedkommende skulle spille på
festivalen i 201720. Hændelsen er af denne grund ikke medregnet i antallet af registrerede
antisemitiske hændelser i 2017.
4.10. Jøde som skældsord
I en række af de registrerede hændelser fra 2017 fremgår det, at ordet ”jøde” bliver brugt som
skældsord. Jødiske ofre har således oplevet, at gerningsmændene – i de registrerede hændelser har
de alle mellemøstlig baggrund – kalder dem for jøde eller jahud (det arabiske ord for jøde), hvor
ytringen klart er ment nedsættende.
4.11. Jøder som nærige
I to af de registrerede hændelser fra 2017 ser man den klassiske antisemitiske forestilling om, at
jøder er nærige, reproduceret. Den ene hændelse gik ud på, at en kendt børnevært, der gæstede det
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populære radioprogram Mads og Monopolet på DR, brugte vendingen ”[at sidde] med sin jødepung
og være fedtet”. Den anden hændelse var en temabar på medicinstudiet på Københavns Universitet
med jødisk tema, hvor der i indbydelsen fremgik, at besøgende kunne købe alkohol ”til yderst
favorable priser i bedste jødestil”.
4.12. Holocaustbenægtelse
I to af de registrerede hændelser i 2017 finder man holocaustbenægtelse som tema. Den ene
hændelse vedrører den førnævnte højreorienterede politiker, der i sin kampagnemail skrev, at han
for lang tid siden er holdt op med at ”tro på myten om Holocaust”, og ”Tænk at næsten hele den
hvide verden har troet på det Holocaust vrøvl”. Den anden hændelse angår forekomsten af graffiti
på broen mellem Indre By i København og bydelen Nørrebro, hvor der stod ”Holocaust is a lie”.
4.13. Nazistisk retorik og symbolik
I en række af de registrerede hændelser fra 2017 bliver hagekors brugt til at signalere det nazistiske
had mod jøder. I en hændelse opslog en person eksempelvis et billede af et hagekors på Det Jødiske
Samfunds Facebook-side. I en anden hændelse havde nogle elever på en skole givet en jødisk pige
en seddel, hvorpå der var tegnet et hagekors, efter de havde fundet ud af, at hun var jøde. I en tredje
hændelse havde nogle elever på en undervisningsinstitution tegnet et hagekors (samt et billede af
Hitler og teksten ”white power”) på en tavle, hvor en lærer skulle undervise, efter de var blevet
opmærksomme på, at læreren var jøde. En fjerde hændelse angår graffiti på en mur i København,
hvor der var skrevet ordet ”Israel”, men hvor et af bogstaverne var malet som et hagekors.
AKVAH har også modtaget anmeldelser om tre yderligere hændelser, hvor hagekors indgik. Den
ene hændelse handlede om en fest for unge mennesker i Dyrehaven i København. Til festen
begyndte de unge at tegne hagekors i hovederne på hinanden, hvilket var særdeles ubehageligt for i
hvert fald en tilstedeværende person med jødisk baggrund. Den anden hændelse handlede om, at der
var blevet malet hagekors på en række telte i en af beboerzonerne på Roskildefestivalen. Den tredje
hændelse handlede om, at elever på en skole i Nordsjælland i forbindelse med deres afslutning i 9.
klasse hængte et skilt med et hagekors op foran skolens indgang. Skiltet blev efterfølgende fjernet,
og skoleledelsen tog afstand fra hændelsen. Disse hændelser indgår ikke i hændelsesoversigten fra
2017, da det er for uklart, om der i hver af de enkelte episoder har været et antisemitisk motiv bag
udøvernes brug af hagekorssymbolet.
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Derudover er der en række af de registrerede hændelser fra 2017, hvor gerningsmanden – uden brug
af hagekors – har været inspireret af nazismens jødehad. En af hændelserne vedrører en dansk
nazistisk hjemmeside, der vejledte internetbesøgende til at identificere en jøde. De jødiske
karakteristika omfattede ifølge vejledningen ”stor næse, tætsiddende, stikkende øjne, overdreven
mimik, teatralsk gestikuleren, grådighed, bedrageri, løgn, higen efter materiel rigdom, selvbegejstring, udpræget hang til pædofili og seksuel omgang med eget køn eller direkte psykopatisk
adfærd.”. En anden hændelse vedrører mobning af en jødisk dreng, hvor der på en falsk Facebookprofil i hans navn og med hans billede blandt andet blev slået opslag op om, at Hitler var den
sjoveste mand, der nogensinde har levet, fordi han tog gas på 6 millioner jøder. En tredje hændelse
vedrører telefonopkald til Det Jødiske Samfund, hvor gerningsmændene – der lød ganske unge –
fortalte medarbejderen, der modtog opkaldet, at det var Hitler der ringede, og at jøder skal gasses.
De oplistede hændelser tyder på, at der i det danske samfund både findes ekstrem nynazisme og en
blandt almindelige mennesker – typisk unge mennesker – tilbøjelighed til at forarge eller i nogle
tilfælde genere jøder og andre ved brug af klassisk nazistisk retorik eller symbolik. Det danske
samfund bør selvfølgelig værne minoriteter mod truslen fra nynazistiske tendenser, men det er også
vigtigt, at almindelige menneskers brug af nazistisk retorik og symbolik ikke blot affejes som
drengestreger eller lignende. Nazistisk retorik og symbolik krænker ikke blot ofrene for nazisternes
forbrydelser samt ofrenes efterkommere, men er også med til at skabe utryghed blandt nutidens
minoriteter, hvorfor almindelige menneskers brug af sådan retorik og symbolik også må anskues
som et væsentligt problem. Spørgsmålet er i den forbindelse, hvor omfattende problemet er.
AKVAH har som nævnt i ovenstående modtaget anmeldelser om en række eksempler på
almindelige menneskers brug af nazistisk sprogbrug mv. Disse hændelser udgør formentlig blot
toppen af isbjerget, men det er ikke muligt for AKVAH at fastlægge problemets nærmere omfang.
4.14. USA’s officielle anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad
I december 2017 meddelte USA’s præsident, at ”det var på tide officielt at anerkende Jerusalem
som Israels hovedstad”. I samme ombæring bekendtgjorde han, at han havde beordret sit
udenrigsministerium til at udvikle en plan om at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til
Jerusalem21. Annonceringen havde ikke store konsekvenser for jøder i Danmark, når man ser på de
registrerede antisemitiske hændelser i samme periode. AKVAH har kun registreret to hændelser
relateret til denne begivenhed, og begge var på den ”milde” ende af voldsomhedsskalaen. Den ene
hændelse var, at nogle forbipasserende råbte til soldater foran Københavns Synagoge, at Jerusalem
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ikke tilhører Israel, men det palæstinensiske folk. Hændelsen er medtaget, fordi de forbipasserende
tilsyneladende lader Det Jødiske Samfund og dermed vilkårlige jøder i Danmark stå til ansvar for
begivenheder, som finder sted i Mellemøsten. Den anden hændelse er en karikaturtegning i en
landsdækkende avis, der tematiserede beslutningen om anerkendelsen/ambassadeflytningen, men
som ifølge manges opfattelse samtidig spillede på klassiske antisemitiske stereotyper om jøder22.
4.15. Opfordring til terrorisme mod jøder fra ekstremistisk moske
I 2015 angreb terroristen Omar El-Hussein blandt andet Københavns Synagoge, hvor han myrdede
den jødiske vagt Dan Uzan. Kort tid før han foretog sit terrorangreb, havde han været til
fredagsprædiken i en moske på Nørrebro, hvor en imam opfordrede til krig mod jøder23. I 2017 er
moskeen igen kommet i søgelyset, da en imam i moskeen citerede en religiøs tekst om at dræbe
jøder, og blandt andet koblede dette til ”jihad mod sine fjender” og kampen mod ”den jødiske
enhed”. Med den jødiske enhed menes antageligt staten Israel, men som bekendt skelnede Omar ElHussein ikke mellem jøder og Israel i 2015.
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5. Oversigt over registrerede antisemitiske hændelser i 2017
I dette afsnit præsenteres de 30 antisemitiske hændelser, der er registreret i 2017. De 30 hændelser
er inddelt i fire forskellige kategorier:
‐

Overfaldssituationer og fysisk chikane

‐

Trusler

‐

Antisemitiske ytringer

‐

Anden chikane

Hver hændelsesbeskrivelse indeholder, såfremt sådanne oplysninger er givet, informationer om
gerningsmanden, offeret, måneden og området, hvor hændelsen fandt sted, og informationer om
hændelsen mere generelt, herunder forhold som bruges til at kategorisere hændelsen under en af de
fire kategorier, samt forhold, der viser det antisemitiske motiv i hændelsen. En kortlægning af disse
oplysninger vil potentielt kunne bruges fremadrettet til at videreudvikle forståelsen af
antisemitismen som fænomen i Danmark.
5.1.1. Overfaldssituationer og fysisk chikane
Kategorien dækker over enhver form for overfald på eller fysisk chikane mod en eller flere
personer. Kategorien inkluderer blandt andet tilfælde, hvor et overfald mislykkedes, fordi offeret
formår at forsvare sig, flygter eller fordi andre omstændigheder forhindrer overfaldet.
Der er i 2017 registreret to hændelser, der kan karakteriseres som overfaldssituationer eller fysisk
chikane.
5.1.2. Oversigt over overfaldssituationer og fysisk chikane
(1) November 2017:
En 26-årig jødisk israelsk udvekslingsstuderende var på sightseeing i København med sine
forældre, der var på besøg fra Israel. I København besøgte familien en kirke på Christianshavn, der
har et højt tårn, man kan komme op i. Da de skulle betale for indgangen, tog den 58-årige mor sit
studiekort frem og viste det til den dansk-udseende kvindelige medarbejder, som var omkring 50 år
(anslået), ved skranken. Da den kvindelige medarbejder så, at studiekortet var israelsk, smed hun
kortet på bordet og sagde ”jeg kan ikke lide Israel” (på engelsk). Familien ignorerede dog kvinden
og gik op i tårnet. På vej ned henvendte den studerende sig til medarbejderen og fortalte hende, at
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hendes opførsel havde været uhøflig, og han bad hende om at undskylde over for sin mor. Kvinden
gik ud fra skranken og sagde aggressivt ”farvel” (på engelsk) til den studerende, samtidig med at
hun skubbede ham med retning ud af kirken. På et tidspunkt stod den studerende med ryggen til en
trappe, men kvinden fortsatte med at skubbe ham, så han kort mistede fodfæstet og faldt baglæns
ned af trappen. Den studerende landede dog på begge ben, men tabte flere af sine genstande på
gulvet. Kvinden forsøgte derefter igen at skubbe ham, men nogle tilstedeværende greb ind og
forhindrede hende deri. Herefter løb kvinden tilbage ind i kirken. Den studerende talte herefter med
kirkens administrationschef, som ikke ville oplyse kvindens navn. Den studerende kontaktede også
politiet, som svarede, at de ikke havde ressourcer til at komme. Episoden blev dog senere anmeldt
til politiet.
Det Jødiske Samfund henvendte sig også til Københavns biskop om sagen. Efter at have undersøgt
sagen oplyste biskoppen blandt andet, at medarbejderen havde en markant anderledes opfattelse af
episoden, herunder at der ikke havde været tale om antisemitisk/anti-zionistisk motiveret adfærd.
Uagtet denne tilbagemelding har AKVAH ikke fundet nogen grund til at betvivle det jødiske offers
udlægning af handlingsforløbet, hvorfor episoden stadig medregnes i oversigten over registrerede
antisemitiske hændelser i 2017. For en god ordens skyld bemærkes dog, at ovenstående beskrivelse
alene bygger på det jødiske offers opfattelse af hændelsen.
(2) November 2017:
En jødisk pige på 15 år var taget med sine klassekammerater til en ungdomsklub på Vesterbro i
København for at høre en af kammeraterne spille musik. På et tidspunkt i løbet af aftenen gik to
drenge (anslået i alderen mellem 16 og 18 år) med mellemøstlig baggrund forbi pigen, hvor de
lagde mærke til, at hun bar en halskæde, som indeholdt et omrids af landet Israel. De gik derefter
over til pigen, der ikke kendte drengene, men som godt kunne mærke, at de ikke var venligtsindede.
Den ene af drengene pegede på hendes halskæde og spurgte, hvad det var. Af frygt svarede hun
”Palæstina”, men hendes klassekammerat, som var beruset, overhørte hendes svar og blandede sig
kort i samtalen ved at sige, at pigen var jøde og elskede Israel. Han vendte sig derefter om og talte
videre med nogle andre. Den ene af de to drenge tog som reaktion på denne oplysning fat i kæden
og hev i den, så pigen faldt ned mod jorden. Efter et kort fnys eller grin hev han igen i halskæden,
denne gang meget hårdt, så den røg af pigens nakke og efterlod et synligt mærke. Med halskæden i
hånden sagde han til hende: ”Du skal aldrig komme her igen”. Og så gik de to drenge deres vej.
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Hændelsen blev efterfølgende anmeldt til politiet og kommunen, der efter det oplyste
efterfølgende har sat ungdomsklubben under skærpet tilsyn.
5.2.1. Trusler
Kategorien dækker over konkrete trusler rettet mod specifikke personer, persongrupper eller
institutioner. Uklare eller generelle trusler er ikke omfattet og er i stedet medtaget som generelle
antisemitiske ytringer.
Der er i 2017 registreret tre hændelser, der kan karakteriseres som konkrete trusler mod specifikke
personer, persongrupper eller institutioner.
5.2.2. Oversigt over trusler
(3) Januar 2017:
En kvindelig gymnasielærer på omkring 60 år, der underviste på et privat gymnasium i København,
modtog følgende besked på Facebook fra en tidligere mandlig elev med mellemøstlig baggrund:
”Jøderne er en pest og de skal udryddes! med de samme midler som der bruges i
skadedyrsbekæmpelsen, insektspray og musefælder!”.
Hændelsen blev politianmeldt.
(4) Januar 2017:
En jødisk mand bosiddende på Sjælland, der ejer en selvstændig virksomhed, modtog en søndag nat
to SMS-beskeder fra et ukendt og umiddelbart uidentificerbart dansk telefonnummer. Den ene
besked indeholdt dødstrusler, mens den anden besked blandt andet havde et antisemitisk indhold. I
sidstnævnte besked stod der blandt andet:
”Black kopra du dør en dag i din firma din lille jøde svin”.
Hændelsen blev politianmeldt.
(5) Marts 2017:
Under en fredagsbøn i en moske på Nørrebro i København citerede en imam en hadith (en kort
beretning om den muslimske profet Muhammeds handlinger eller udtalelser), hvor der opfordres til
drab på jøder, og koblede det blandt andet til ”jihad mod sine fjender” og kampen mod ”den jødiske
enhed”.
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Hadithen lyder således:
”Dommedag kommer ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne og dræber dem.
Jøderne vil gemme sig bag klipper og træ, men klipperne og træerne vil sige: Oh,
muslim, Oh Allahs tjener, der er en jøde bag mig, kom og dræb ham.”
Hændelsen blev politianmeldt.
5.3.1. Antisemitiske ytringer
Kategorien er en overordnet samlebetegnelse for nedsættende, hadefulde, fordomsfulde og lignende
ytringer rettet mod en enkelt person, en persongruppe eller en institution. Antisemitiske ytringer kan
dog godt overhøres, læses eller generelt opfattes af personer, som ytringen ikke specifikt er rettet
imod. Kategorien omfatter både skriftlige og mundtlige ytringer, samt ytringer der anvender et mere
symbolsk sprog i form af billeder, lyd eller lignende.
Der er i 2017 registreret 24 hændelser, der kan karakteriseres som antisemitiske ytringer.
5.3.2. Oversigt over antisemitiske ytringer
(6) Januar 2017:
Det Jødiske Samfund modtog over flere dage anonyme opkald, hvor der blandt andet blev sagt
følgende til den medarbejder, der tog telefonen:
”Det er Adolf Hitler”,
”Pstt … det er gas”,
”I er jøder, I skal gasses”,
”Det er dig, der tager telefonen. Du er jøde, og du skal gasses”.
Stemmerne lød ifølge medarbejderen hos Det Jødiske Samfund ganske unge.
(7) Marts 2017:
En medarbejder hos Det Jødiske Samfund modtog en mail med følgende ordlyd fra en afsender med
et etnisk dansk navn:
”Haha… Nu får I forbandede Israelske sadister sgu FORBUD mod OFFENTLIGT at
synligt bære Jeres religiøse symboler… Så det er snart slut med at I viser jeres latterlige
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Davids stjerne, kipaKipa, kalot, keppisch, yarmulka, tallit eller de latterlige bederemme
eller kapslerne indeholder pergamentruller med tefillin”.
Mailen indeholdt et link til en artikel på TV2’s hjemmeside vedrørende juristers blåstempling af
forbud mod religiøse symboler.
(8) April 2017:
I forbindelse med sit arbejde på en institution for unge stofmisbrugere i Storkøbenhavn overhørte en
kvindelig jødisk lærer på omkring 60 år en vittighed om jøder og gasning fortalt af en ung mand på
16 år med marokkansk baggrund. Den jødiske lærer blev stødt af vittigheden, hvilket hun gav
udtryk for, ligesom hun fortalte, at hun var jøde. Da hun efter et frikvarter samme dag kom tilbage
til det undervisningslokale, hvor hun skulle undervise, havde manden med marokkansk baggrund
sammen med en ung etnisk dansk mand på 16 år tegnet et hagekors og et karikaturbillede af Hitler
samt skrevet ”white power” på tavlen. Hændelsen blev efterfølgende håndteret på institutionen, og
ledelsen blev inddraget.
(9) April 2017:
I dagene op til fejringen af den jødiske påske (”pesach”) fordømte den kvindelige leder af den
førende danske forening mod drengeomskæring via en opdatering på sin Facebook-profil jødernes
pesachfejring med følgende ord:
”Jeg er ikke den store fan af religion generelt, men jeg kan altså i særklasse ikke udstå
fejringen af påske/pesach. Nyd I bare jeres påskefrokoster og chokoladeæg, det er ikke
det, jeg tager afstand fra. Hygge med familie og venner kan man ikke få for meget af.
Jeg fordømmer til gengæld indædt udgangspunktet for fejringen. Det vi taler om her, er
at festligholde, at en såkaldt barmhjertig Gud på brutal vis lader en hel nations
førstefødte udrydde, for at redde sit udvalgte folk. Hvordan kan slagtningen af børn
nogensinde blive en fejringsværdig begivenhed? Oven i købet den største højtid af alle?
Hvordan kan folk argumentere, at deres almægtige Gud er barmhjertig og kærlig, når de
samtidig fejrer den slags.” (kursiveringer tilføjet)
(10) April 2017:
En mandlig medicinsk forsker, der har en fremtrædende position blandt fortalerne for et forbud mod
rituel omskæring af drengebørn i Danmark, kritiserede i et Facebook-opslag, at danske biskopper
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støtter jøders ret til at omskære drengebørn. I Facebook-opslaget fremgår meget nedsættende
sprogbrug om jøder og deres religiøse praksis såsom eksempelvis:
‐

”drengebeskæring”,

‐

”jøders (og muslimers) brutale omskæringsritual”,

‐

”Denne slags korporlige overgreb med livslange negative konsekvenser”,

‐

”børnebeskæring”

‐

”når jøder så pokkers gerne vil skære drengebørns penisser i stykker”

‐

”denne bloddryppende særhed”.

Facebook-opslaget lyder i sin helhed:
”Skærtorsdagsnyt: Bred biskoppelig støtte til rituel omskæring
I går fortalte jeg om […] biskop i […], der ser det som Folkekirkens opgave at forsvare
jøders omskæringsritual. Flere folkekirkekristne er blevet gale på mig og har forladt min
venneliste, fordi jeg tillader mig at stille spørgsmålstegn ved, om det virkelig er i orden,
at Folkekirkens gejstelige tegner butikken på denne måde.
I et land, hvor 87 % af befolkningen ønsker lovgivning mod ikke-terapeutisk
drengebeskæring – og formentlig mindst samme andel af Folkekirkens medlemmer, der
jo ikke omfatter det muslimske mindretal – udviser biskoppen i […] efter min ringe
mening dårlig dømmekraft og misforstået religiøs tolerance over for jøders (og
muslimers) brutale omskæringsritual. Hvis Jesus vitterlig en gang har sagt ”Lad de små
børn komme til mig”, så giver biskoppen disse ord en noget hul klang, når han bifalder
andre trosretningers ritual med at fastholde små drenge efterfulgt af afskæring af den
yderste del af deres penis. Denne slags korporlige overgreb med livslange negative
konsekvenser burde ganske enkelt ikke være en sag at støtte for Folkekirken.
Det viser sig desværre, at biskoppen i […] ikke er alene om at udvise denne ukristelige
tolerance over for børnebeskæring. For halvandet år siden var det to andre biskopper,
der stod offentligt frem med samme misforståede tolerance […]. Den gang var det
biskoppen i […] og biskoppen i […], der udviste religiøst storsind på drengebørnenes
bekostning.

31

[…] Så nej, kære folkekirkekristne Facebook-venner. Der er ikke tale om noget
enkeltstående tilfælde med […]biskoppen; det er åbenbart en ret udbredt opfattelse i de
øvre gejstlige luftlag i Folkekirken, at når jøder så pokkers gerne vil skære drengebørns
penisser i stykker, ja så må Folkekirken udvise storsind og rumme denne bloddryppende
særhed”. (kursiveringer tilføjet)
(11) Juni 2017:
En mand med et etnisk dansk navn postede et billede af et hagekors på Det Jødiske Samfunds
Facebook-side.
(12) Juni 2017:
Et ældre jødisk par var ude og købe ind hos den jødiske slagter på Østerbro i København. Da den
jødiske mand sad i kørestol, blev han normalt transporteret rundt i byen i minibus via selskabet
Flextrans. Den pågældende dag havde han og hans hustru bestilt afhentning foran den jødiske
slagter kl. 16. Chaufføren, som han anslog var mellem 25 og 30 år og af mellemøstlig baggrund,
ankom forsinket og virkede generelt ikke indstillet på at hjælpe den jødiske mand med at komme
ind i minibussen. Den jødiske mand skulle i hvert selv komme fra fortov og cykelsti ned på
kørebane til minibussen, og først da han var kommet derned, fik han hjælp fra chaufføren. Indtil da
havde chaufføren blot kigget på, hvilket ifølge den jødiske mand var i strid med chaufførens
instruks. Da de havde kørt i fem minutter, begyndte chaufføren at tale om sine fordomme om jøder.
Han henviste til det antisemitiske smædeskrift Zions Vises Protokoller, han fortalte, at israelerne
sender 3-årige børn i fængsel, og at Det Jødiske Samfund finansierer Mossad (den israelske
efterretningstjeneste). Derudover roste han også nazismen. Alt dette varede ved i mellem en halv
time og tre kvarter til minibussen var ankommet hjemme hos det jødiske par, hvor de blev sat af.
Det Jødiske Samfund klagede efterfølgende på vegne af den jødiske mand til Movia (Flextrans’
arbejdsgiver) over episoden. Efter at have undersøgt sagen oplyste Movia blandt andet, at
medarbejderen havde en markant anderledes opfattelse af episoden. Uagtet denne tilbagemelding
har AKVAH ikke fundet nogen grund til at betvivle det jødiske offers udlægning af
handlingsforløbet, hvorfor episoden stadig medregnes i oversigten over registrerede antisemitiske
hændelser i 2017. For en god ordens skyld bemærkes dog, at ovenstående beskrivelse alene bygger
på det jødiske offers opfattelse af hændelsen.
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(13) Juni 2017:
En jødisk mand stod på en central plads i Københavns indre by og talte i mobiltelefon, da der
pludselig kom en mellemøstligt udseende person gående imod ham. Personen, som var anslået i
begyndelsen af 20’erne, stoppede op ovre på den anden side af gaden og begyndte på en ubehagelig
måde at råbe ”jahud jahud”, som betyder ”jøde jøde” på arabisk. Den jødiske mand svarede: ”Ja, jeg
er jøde”. Derefter gik en person (formentlig en ven) over til den arabisk-talende mand og førte ham
væk derfra.
(14) Juni 2017:
Et mandligt byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Hovedstadsregionen skrev følgende
konspirationsteori på sin Facebook-profil om en kobling mellem zionisme - en ideologi om jødisk
ret til national selvbestemmelse - og terrororganisationen Islamisk Stat:
”Islamisk Stat er IKKE muslimernes opfindelse, det har vi andre hele tiden påpeget. Et
godt bud er, at zionismen står bag disse kriminelle elementer. Zionismen styrer næsten
hele verdens medier samt sidder tungt på salg af våben og produktion”.
Medlemmet, der havde mellemøstlig baggrund, trak sig antageligt efter politisk pres efterfølgende
fra sin politiske gruppe i byrådet.
(15) Juni 2017:
I et radioprogram på Radio24syv blev en imam interviewet om konspirationsteorier om
terrorangrebet på USA den 11. september 2001. Imamen udtalte, at det efter hans opfattelse var
jøderne, som stod bag det pågældende terrorangreb. I radioprogrammet kom det også frem, at denne
opfattelse ifølge flere imamer er udbredt i muslimske kredse.
(16) Juni 2017:
En amerikansk konspirationsteoretiker holdt foredrag udvalgte steder i Danmark om temaet
”Scandinavia and the war on terror”, herunder på Nørrebro i København. AKVAH har ikke hørt
foredraget, men ifølge Radio24syv fremførte han til foredraget på Nørrebro, at det var jøderne, der
stod bag terrorangrebet den 11. september 2001
(17) Juli 2017:
Det Jødiske Samfund modtog følgende e-mail, hvor emnet var ”Multi.Krumnæser”, fra en mand
med et etnisk dansk navn:
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”Jeg er kun én af mange. Jeg ved det qua samtaler med mange! I er nogle svin! I
arbejder qua medier og få politikere, udelukkende på, at destabillisere samfundet qua
indvandring! Rothschilderne styrer Europa, og Goldman/Sachs styrer USA! I
dominerer/styrer medierne! I er uforbedreligt magt og pengesyge! Jeg hader >Jer af hele
mit hjerte! SVIN!”
(18) August 2017:
Et mandligt byrådsmedlem for Enhedslisten i Hovedstadsregionen valgte at støtte sin
socialdemokratiske kollega (fra et andet byråd), der på Facebook havde luftet en konspirationsteori
om en kobling mellem zionisme - en ideologi om jødisk ret til national selvbestemmelse - og
terrororganisationen Islamisk Stat. Som kommentar til en artikel på en nyhedshjemmeside om
politiske konsekvenser for det andet byrådsmedlem skrev vedkommende:
”Har de helt tabt sutten derinde? Det er da almindeligt kendt, at zionisterne har været
dybt involveret i IS [Islamisk Stat]. For et par år siden blev endog en israelsk general
taget til fange i Irak, hvor han trænede IS-krigere, så det er da højst besynderligt at
ekskludere en mand for den slags udtalelser???”
Byrådsmedlemmet, der havde etnisk dansk baggrund, beklagede efterfølgende sin kommentar og
oplyste, at han havde fået forelagt oplysninger, der viste, at henvisningen til den tilfangetagne
general ikke holdt vand. Kommentaren fik ikke konsekvenser for vedkommendes partimedlemskab.
(19) August 2017:
En kendt kvindelig børnevært gæstede sammen med andre kendisser det populære radioprogram
Mads og Monopolet på DR. Da snakken faldt på en person, der blev formodet at være nærig, ytrede
børneværten ”stol på han ender i karmas svingdør. Så skal det nok komme tilbage, hvis han sidder
med sin jødepung og er fedtet…”. Hun trak dog i land, da de andre i studiet grinende påpegede, at
ytringen var upassende. En række lyttere problematiserede efterfølgende udtalelsen på programmets
Facebook-side. Der kom dog efter det oplyste aldrig nogen officiel reaktion fra programmets
tilrettelæggere, vært eller den pågældende børnevært.
(20) August 2017:
En 15-årig jødisk pige, som gik i 10. klasse på en skole i København, sad med tre jævnaldrende
venner i et klasseværelse i et frikvarter. I løbet af frikvarteret gik tre drenge fra 8. klasse, to drenge
med etnisk dansk baggrund og en dreng med mellemøstlig baggrund, forbi lokalet, som havde en
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glasmur ud mod drengene. Da de var ud for klasseværelset, heilede de hen mod det sted, hvor den
jødiske pige sad sammen med sine venner. Den jødiske pige blev oprørt, gik hen til glasmuren og
pegede på sit mobilcover, hvor der var et billede af en davidsstjerne for at vise, at hun var jøde.
Drengen med mellemøstlig baggrund skrev herefter ”Palæstina længe leve” på en seddel, som han
holdt op foran glasmuren, så den jødiske pige og hendes venner kunne se det. Den jødiske pige gik
herefter på toilettet. Da hun kom tilbage til klasselokalet, fortalte hendes venner, at drengene havde
skubbet en seddel under døren ind til klasselokalet. På sedlen var der tegnet et hagekors. Den
jødiske pige henvendte sig herefter til en lærer på skolen, som afviste at foretage sig noget.
Lærerens begrundelse var, at drengene ikke vidste, hvad det betød. Den jødiske pige blev ked af
lærerens manglende reaktion og henvendte sig herefter til skolens leder, som ligeledes afviste at
foretage sig noget med henvisning til samme begrundelse. Den jødiske pige talte senere med en
anden lærer om episoden. Den pågældende lærer konfronterede drengene, som gav den jødiske pige
en undskyldning. Den jødiske pige og de pågældende drenge kendte ikke hinanden før episoden.
(21) August 2017:
En jødisk mand, som havde kalot på hovedet, kom cyklende på Østerbro i København, da en gruppe
10-årige (anslået) drenge af mellemøstligt udseende pludseligt hoppede ud på cykelstien. Drengene,
som ikke havde set cyklisten, opdagede ham, og en af dem udbrød derefter på en ubehagelig måde
med de andre istemmende: ”En jøde? Din jøde, din jøde, din jøde”. Den jødiske mand stoppede
ikke og kom derfor hurtigt væk fra drengene.
(22) September 2017:
Jødisk Informationscenter, som er en del af Det Jødiske Samfund, deltog som stadeholder ved
Ungdommens Folkemøde, som er en demokratisk festival for unge, der afholdes hvert år i
september. I løbet af folkemødet gik fire drenge i alderen 17-18 år (anslået) ind i Jødisk
Informationscenters telt, hvor en af drengene straks henvendte sig til personalet og sagde:
”Vi er palæstinensere, hvad laver I her? Jeg er palæstinenser, jeg hader jøder”.
Dertil svarede en midaldrende kvindelig ansat:
”Det er jeg da ked af, for jeg er jøde”.
Herefter opførte de fire drenge sig provokerende og aggressivt inde i teltet. Personalet var bange
for, at de ville ødelægge noget. En af drengene henvendte sig til en jødisk dreng på 18 år, som var
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til stede som dialogambassadør for ”De nye Stemmer” - et kommunalt støttet projektgruppe
bestående af unge muslimer og jøder i alderen 15-18, der ønsker at bidrage til at skabe en større
forståelse mellem de to religiøse grupper. Den jødiske dreng blev spurgt, om han var jøde, hvilket
han bekræftede. Det fik den palæstinensiske dreng til at råbe på arabisk:
”Jøde, din jøde, din hund”.
Personalet bad herefter bestemt den palæstinensiske dreng om at forlade teltet.
Senere samme dag deltog de fire palæstinensiske drenge i halvanden times workshop afholdt af seks
repræsentanter for ”De nye Stemmer” med deltagelse af 60-70 gymnasieelever, der havde meldt sig
til at lære om jødisk-muslimsk venskab samt om fordomme og forskelle. Emnerne var bl.a.
Muhammed-tegningerne, ISIS, ortodoksi, Holocaust, sharia og Jerusalem. Midtvejs forlod en af de
palæstinensiske drenge pludselig teltet, idet han råbte ”Daesh”, som er et akronym for
terrororganisationen Islamisk Stats arabiske navn.
Det skal bemærkes, at akronymet ”Daesh” ofte bliver brugt negativt, men konteksten taler ikke for,
at personens hensigt var at nedgøre Islamisk Stat, tværtimod.
(23) Oktober 2017:
I flere år har Københavns Universitets medicinske fakultet afholdt en såkaldt 69-timersbar, som går
ud på, at studerende opsætter en række forskellige temabarer, som andre studerende kan besøge i
løbet af 69 timer. Til 69-timersbaren i 2017 var der opstillet en temabar med navnet ”Bar Mitzvah”,
der er betegnelsen for den jødiske drengs konfirmation, når han bliver tretten år. Arrangørerne
reklamerede for arrangementet på Facebook og i Københavns Universitets medicinstuderendes blad
MOK med følgende tekst:
”Bar mitvah er baren hvor præputium er yt, og slangekrøller i den grad holder hundrede. Som
kunde vil man uanset forhudsstatus blive taget med på rejse til det hellige land, hvor
klezmermusikken hamrer ud af højtalerne, og hvor vi skifter cap og Cult ud med kalot og
Kahlua. Til bar mitzvah tager vi imod både shekels og kroner, når vi bytter og handler Kahlua
til yderst favorable priser i bedste jødestil.”(kursivering tilføjet)
Arrangørgruppen bag Bar Mitzvah slettede først de sidste tre ord ”i bedste jødestil” og sidenhen
hele teksten på Facebook, da de efter det oplyste indså, at eventbeskrivelsen kunne opfattes som
provokerende24.
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(24) Oktober 2017:
Ukendte gerningspersoner havde lavet antisemitisk graffiti på Dronning Louises Bro i København,
idet de havde skrevet teksten: "Holocaust is a lie". Teksten blev anmeldt til Københavns Kommune
og blev kort efter fjernet af kommunen.
(25) November 2017:
En mandlig kandidat opstillet til kommunal- og regionsvalg i Nordsjælland for Nye Borgerlige
sendte en kampagnemail til en gruppe borgere i den kommune, han var opstillet. Kampagnemailen
var 21 sider lang og indeholdt en lang række racistiske og antisemitiske passager. Manden
anklagede bl.a. jøder for at have ”en hemmelig plan om at ødelægge Europa ved at facilitere
masseindvandring af muslimer og afrikanere til kontinentet”. Han skrev også, at jøderne er den
”mest magtfulde gruppe i hele verden”, og han anførte:
”Hvorfor må vi ikke kritisere jøderne for deres kontrol over pengene i hele verden? Den
amerikanske centralbank federal reserve er en privat ejet bank, hvor over 80 pct. ejes af
jødiske banker. Direktøren for federal reserve er altid jøde. Lige nu er Trump ved at
udpege en ny direktør, og lur mig om ikke Trumps helt frie valg igen bliver en jøde”.
Derudover indeholdt mailen tilkendegivelser om, at vedkommende:
”er stolt af at være en hvid mand fra Norden. Det ypperste individ verden nogensinde
har skabt”.
Mailen indeholdt også holocaustbenægtende udsagn:
”Det er nok 25 år siden, jeg holdt op med at tro på myten om Holocaust […] Tænk at
næsten hele den hvide verden har troet på det Holocaust vrøvl”.
Manden blev ekskluderet efter, at hans parti blev opmærksom på kampagnemailens indhold.
(26) December 2017:
En dansk nationalsocialistisk hjemmeside blev politianmeldt for en stærkt antisemitisk artikel med
titlen ”Sådan identificerer du en jøde”. Artiklen indeholdt blandt andet følgende passager:
”Hvis du har identificeret en person som jøde, er der vigtige grunde til at lægge distance
til pågældende. Undgå i alle forhold at gøre dig afhængig af disse typer og deres kultur.
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Vær med til at begrænse deres indflydelse, så den svarer til deres andel af befolkningen.”
”Jøderne har gennem årtusinder været en omvandrende kultur, der stadig er præget af
den religiøst betingede hang til at isolere sig i ghettoer. Den har ført til ekstrem indavl
frem til nyere tid, men foregår stadig i vidt omfang blandt religions-ideologisk indoktrinerede jøder. Ophobningen af kritiske fejl i den jødiske genpulje betyder i dag, at jøder
lider af alvorlige sygdomme og ofte fødes med et dårligt immunforsvar. Afskyelige sygdomme er naturens svar på unaturlige leveregler. Derfor fødes mange jødiske børn med
et nedarvet fysisk handicap. Et dårligt immunforsvar er et mere usynligt handikap.”
”Bestemte kropslige særheder og særlige præferencer og adfærd forbindes med jøder:
stor næse, tætsiddende, stikkende øjne, overdreven mimik, teatralsk gestikuleren, grådighed, bedrageri, løgn, higen efter materiel rigdom, selvbegejstring, udpræget hang til
pædofili og seksuel omgang med eget køn eller direkte psykopatisk adfærd. Denne
karakterbeskrivelse er en generalisering, men den passer desværre på mange jøder.
Jøder er ikke uden grund blevet sammenlignet med uønskede skadedyr. Historien er
fuld af eksempler på, at jøderne konsekvent har ernæret sig som morderiske parasitter
på de skiftende værtsbefolkninger, hvoraf de fleste som udgangspunkt har villet jøderne
det godt. I dag foregår plyndringen af danskerne og Danmark gennem Skat og de store
banker, herunder nationalbanken, der skulle værne om danskernes guldbeholdning.
Samtidig har jøderne designet en ødelæggende indvandring fra primært Afrika, og udviser vi ikke den nødvendige disciplin, vil denne indvandring ødelægge den hvide race
som verdens mest succesfulde og fremgangsrige race. Det er vigtigt at undgå raceblanding, for på et tidspunkt skal de fremmede sendes tilbage til deres naturlige kontinent,
og raceskænderne og deres afkom vil følge med.”
”Fortsætter jødernes igangværende slowmotion-folkemord på den hvide race, kan det
jødiske problem kun løses ved, at alle jøder på denne planet forvises til et international
anerkendt hjemland af passende størrelse, bedst i det centrale Stillehavet, dvs. så langt
fra den øvrige menneskehed som muligt. Jøderne skal fratages farlige våben, så myrderierne på deres naboer bringes til ophør. Jøderne må i yderste konsekvens konstant overvåges af en repræsentation for den øvrige menneskehed. Det er klart, at jøderne ikke
skal kunne forlade dette hjemland permanent og kun lejlighedsvis og tidsbegrænset
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under særlige kontrolforanstaltninger. Dette er den logiske og retfærdige konsekvens af,
at jøderne fortsætter deres forbrydelser mod menneskeheden. Vi har at gøre med en
gruppe af mennesker, der har gjort sig selv til sindssyge kriminelle gennem deres
troslære, en traumatisk omskæring og en destruktiv indavl.”
”Læs her hvordan disse jøder og halvjøder hver for sig forestiller sig, at hvide europæere skal forsvinde. Disse karakterer ligner normale mennesker, men indavl, omskæring
og indoktrinering har gjort dem til bestialske vanskabninger, der er drevet af et patologisk had mod den hvide race. Grundlæggende skyldes hadet jalousi, at de aldrig vil kunne matche hvide menneskers udseende, evner og fortjenester. Derfor skal vi alle raceblandes og med tiden helt forsvinde.”
(27) December 2017:
En dansk landsdækkende avis bragte en karikaturtegning, der tematiserede, at den amerikanske
præsident i samme uge havde tilkendegivet, at USA ville anerkende Jerusalem som Israels
hovedstad og flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Karikaturtegningen, som viste
en jødisk gæst i en restaurant, der fik en stegt fugl med en olivengren flyvende ind i munden,
byggede antageligt på ordsproget om, ”at vente på at stegte duer skal flyve ind i munden på én”,
men den spillede ifølge manges opfattelse også på klassiske antisemitiske stereotyper om jøder.
(28) Hele 2017:
I 2016 startede en dansk jødisk dreng i en kommunal folkeskole på Sjælland, hvor der var en stor
andel af børn med muslimsk baggrund. Kort tid efter, at han begyndte på skolen, blev der af
ukendte gerningspersoner oprettet en falsk Facebook-profil i drengens navn, hvor der alene stod
”Jeg er jøde”. Facebook-profilen henvendte sig til drengens venner. Profilen blev lukket ned og
drengens far kontaktede skolen, der dog ikke reagerede på henvendelsen. Drengen oplevede
herefter, at der var en antisemitisk og racistisk tone på skolen, hvor antisemitiske vittigheder samt
groft racistisk sprogbrug var hverdagskost. Drengen oplevede bl.a. jævnligt, at nogle af skolens
elever ”heilede” imod ham, når han gik forbi.
I løbet af 2017 blev drengen udsat for gradvist tiltagende mobning og udstødelse, som efter hans
opfattelse skyldtes hans jødiske baggrund, og han oplevede bl.a. at en muslimsk ven ikke længere
ville kendes ved ham. Efter den jødiske drengs families opfattelse skyldtes det socialt pres fra
vennens omgivelser, der misbilligede, at han havde et venskab med en jøde. I slutningen af 2017
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opdagede drengen, at der var oprettet en ny falsk Facebook-profil i hans navn og med hans billede.
Profilen indeholdt opslag med antisemitisk indhold og henvendte sig ligeledes til drengens
skolekammerater og anmodede om deres venskab. Profilen publicerede opslag med antisemitiske og
grove seksuelle bemærkninger, bl.a. skrev profilen ”jeg er en klam jøde, der elsker pik” og ”Hvem
er den sjoveste mand, der nogensinde har levet. Hitler! Han tog nemlig gas på 6 millioner jøder”.
Forholdet er anmeldt til politiet, og skolen er flere gange blevet kontaktet.
Det bemærkes, at hændelsen overlapper delvist med en hændelse beskrevet i AKVAH’s 2016rapport.
(29) Uklar dato:
Ukendte gerningspersoner havde lavet antisemitisk graffiti på en mur tilhørende en privat bygning
på Nørrebro i København, idet de havde skrevet ”ISRAEL”, men hvor L’et var omdannet til et
hagekors. Graffitien blev anmeldt til Københavns Kommune. Det er uklart, hvornår graffitien er
lavet.
5.4.1. Anden chikane
Kategorien

dækker

over

antisemitisk

chikane,

som ikke

er

omfattet

af

de

øvrige

hændelseskategorier.
Der er i 2017 registreret én hændelse, der kan karakteriseres som anden chikane.
5.4.2. Oversigt over anden chikane
(30) December 2017:
En aften blev der af ukendte gerningsmænd råbt ”Jerusalem er ikke Israels men det palæstinensiske
folks” mod de soldater, der holdt vagt ude foran Københavns Synagoge.
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6. Frasorterede antisemitiske ytringer
6.1. Generelle antisemitiske ytringer fremsat på internettet
Som nævnt i afsnit 3.4. har AKVAH i denne rapport som udgangspunkt ikke inddraget generelle
antisemitiske ytringer fremsat på internettet i det samlede antal hændelser registreret af AKVAH i
2017. Med generelle antisemitiske ytringer på internettet menes eksempelvis ytringer på
gerningsmænds egne hjemmesider, på deres egne Facebook-profiler, på mange offentlige
internetfora osv. Internettet er nemlig fyldt med sådanne ytringer. Ligeledes frasorterer AKVAH
anmeldelser om antisemitiske ytringer på internettet, hvor konteksten for ytringerne enten ikke har
været oplyst, eller hvor den har været uklar.
I det følgende beskrives en række fremtrædende eksempler på antisemitisme på internettet, som
ikke er blevet talt med i det samlede antal hændelser i denne rapport. Eksemplerne har til hensigt at
anskueliggøre, at der eksisterer et anseeligt problem vedrørende antisemitisme på internettet.
Alle eksemplerne i nedenstående er taget fra debatter om omskæring af drengebørn på Facebook i
2017.
6.2. Eksempler på generelle antisemitiske ytringer fremsat på internettet
Januar 2017:
En mand med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”Bare fordi der er mere end 3 ud af 4 i regeringen der er af Jødisk afstamning, behøver
det ikke betyde, at der fortsættes udøvelse af religiøs praksis på børns bekostning. […]”
(kursivering tilføjet)
Januar 2017:
En mand med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”Der er ikke noget at gøre, [navn]. Når først alt det abrahamistiske pædofile
middelalderpul folder sig ud er det bare med at holde på forhuden og springe i
flyverskjul :D” (kursivering tilføjet)
Januar 2017:
En mand med et etnisk dansk navn, som har en fremtrædende position blandt fortalerne for et
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forbud mod rituel omskæring af drengebørn, skrev på Facebook i forbindelse med en
omskæringsdebat:
”[navn], sagen er jo, at f.eks. [navn] synes, at det er helt i orden, at jøder og muslimer
følger deres perverse religiøse traditioner” (kursivering tilføjet).
Februar 2017:
En mand med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”Jeg betænker ikke at folk har utrolig mistillid til det officielle, og når man i USA,
England og Frankrig oplever at jøderne opfører sig som ypperstepræster for mere multi
kulti vanvid, så er det meget interessant at finde ud af om de også lyver om holocaust.
Her falder mange dog for fristelsen til de nemme informations søgninger på nettet, og
som amen i kirken finder de nazistisk apologegisk [sic] materiale. Derfor håber jeg du
kan få nogle af disse søgende folk på ret kurs, men ikke at de bliver ukritisk om jødernes
rolle i samfundet” (kursiveringer tilføjet)
Marts 2017:
En mand med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”Omskæringer er satans værk og en [sic] enhver der praktisere det er hans tjenere”.
Oktober 2017:
En kvinde med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”Det kan dog netop undre, hvilken magt den jødiske lobby har, når de kan undgå kritik,
styre både USA og Danmark og andre lande, få lov til, i Palæstina, at begå
krigsforbrydelser og overgreb generelt, uden konsekvenser… Var det muslimer,
Nordkorea, Rusland eller andre, så ville det koste noget… Men ikke her… Det undre
mig?!?” (kursivering tilføjet)
Oktober 2017:
En kvinde med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”Det er jo præcis samme årsag til, at der er så store problemer med integrationen, som at
jøderne ikke bliver forhindret i deres børnemishandling. Uhh nej, hvis vi kritiserer eller
stiller krav til flygtninge og indvandrere, så er vi racister (i højere grad førhen end i dag,
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men der er stadig store grupper, der konstant smider racismekortet). Men endnu værre
er det, hvis vi kritiserer jøderne for urimelig opførsel (som fx tortur af nyfødte drenge),
så er vi antisemitter og nazister, fyyy føj da” (kursiveringer tilføjet)
Oktober 2017:
En mand med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”Hvorfor er man så bange for jøderne i Danmark. De er jo barbariske. Mod små
forsvarsløse børn. Modbydeligt. [smileyer med djævle]”.
Som kommentar til denne bemærkning skrev en anden mand med et etnisk dansk navn:
”Det er jo dem der styrer verden”.
November 2017:
En mand med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”De er alle i lommen hos den Jødiske Lobby. Var det kun en Muslimsk uskik, så var det
for længst blevet forbudt!”.
November 2017:
En kvinde med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”Hvem er den jødiske lobby?”
En mand med etnisk dansk navn svarede:
”AIPAC i USA som dikterer videre ned til danske Jødiske interesseorganisationer…
[…]”
November 2017:
En mand med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”Jøderne og Den Amerikanske Ambassade har overvældende indflydelse, langt ind på
Christiansborg”
November 2017:
En kvinde med et etnisk dansk navn skrev på Facebook i forbindelse med en omskæringsdebat:
”Vores ’kære’ politikere er vist i lommen på jøderne”
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November 2017:
En mand med et dansk fornavn og sydeuropæisk efternavn skrev på Facebook i forbindelse med en
omskæringsdebat:
”Dansk politik er infiltreret af dansk mosaisk trossamfund. Selv ikke-jødiske politikere
som [navn] er gift med israelsk britisk jøde og har fem jødisk opfostrede børn. Dansk
folkeparti kunne uden problemer omdøbes til zionistiske folkeparti. Og det samme kan
efterhånden snart siges om mange af vores partier. Når 7000 danskere har så stor en
politisk indflydelse så er det virkelig skræmmende.”
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7. Antisemitisme og terrorisme
7.1. Mistænkelig adfærd ved jødiske institutioner
Antisemitisme og terrorisme har i mange år været forbundne. I en rapport udarbejdet af den britiskjødiske sikkerhedsorganisation Community Security Trust fastslås det, at der i perioden 1968-2010
har været 427 registrerede terrorangreb samt mislykkede eller afbrudte terrorplaner rettet mod
jødiske og israelske mål uden for Mellemøsten25. Efter 2010 kan særligt tre europæiske terrorangreb
uden for Danmark fremhæves. I marts 2012 blev en jødisk skole i Toulouse, Frankrig, udsat for et
terrorangreb, hvor tre børn og en lærer blev dræbt. I marts 2014 blev et jødisk museum i Bruxelles,
Belgien, udsat for et terrorangreb, hvor fire mennesker blev dræbt. Og i januar 2015 blev fire
mennesker dræbt efter en terrorist tog gidsler i et jødisk supermarked i Paris, Frankrig.
For så vidt angår den mere specifikke terrortrussel mod danske jøder, kan der peges på en lang
række forhold, der bekræfter dennes eksistens gennem tiden. I 1980’erne oprettede den danske
terrorgruppe Blekingegadebanden et i pressen navngivet ”jødekartotek”, der indeholdt oplysninger
om en lang række danske jøder. Dette kartotek blev videregivet til den palæstinensiske
terrororganisation PFLP26. I juli 1985 blev Københavns Synagoge udsat for et bombeangreb af
arabiske terrorister, hvilket har betydet, at alle jødiske institutioner i Danmark siden da har måttet
etablere sikkerhedsinstallationer. Senere i 1985 blev en jødisk forretning også udsat for et
bombeangreb. I 1988 blev en polsk-jødisk klub i Danmark udsat for et alvorligt brandattentat. I
1989 blev den danske kvinde, Ulla Lyngsby, tilbageholdt i Israel, fordi hun havde forsøgt at smugle
penge ind i landet. Det viste sig senere, at kvinden havde samarbejdet med en palæstinensisk
terrorgruppe, der blandt andet havde planer om at myrde den daværende danske overrabbiner Bent
Melchior og Politikens daværende chefredaktør Herbert Pundik27. I 2009 rejste den senere
terrordømte amerikanske muslim David Headley til Danmark, hvor han filmede en række
forskellige steder, herunder Københavns Synagoge28.
I februar 2015 blev Københavns Synagoge udsat for et terrorangreb. Natten mellem lørdag den 14.
februar og søndag den 15. februar angreb Omar El-Hussein, som var født og opvokset i Danmark,
indgangen til Københavns Synagoge med skudsalver. Synagogen var lukket, men i det
bagvedliggende menighedshus fejrede en ung pige sin konfirmation sammen med et selskab på 80
gæster. Omar El-Hussein skød den jødiske vagt Dan Uzan, der opholdt sig ved porten for at
beskytte festen, samt to politifolk. Dan Uzan mistede livet, mens de to politifolk overlevede.
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I januar 2016 blev en teenagepige samt en omkring 10 år ældre mand, som tidligere havde kæmpet i
borgerkrigen i Syrien, anholdt af myndighederne. Pigen blev sigtet for at ville udføre et terrorangreb
på to skoler, hvoraf den ene var den jødiske skole i København, mens manden blev sigtet for at bistå
pigen med hendes planer29. Anklagerne mod manden er senere blevet frafaldet, mens pigen til
gengæld er blevet dømt for forsøg på terrorisme.
Da der altså findes en reel terrortrussel mod danske jøder – en trussel som typisk forudsætter en
indsamling af oplysninger, før den kan realiseres – finder AKVAH det relevant at offentliggøre
informationer om mistænkelig adfærd ved jødiske institutioner i Danmark. Der er registreret en
række hændelser, der kan karakteriseres som mistænkelig adfærd ved jødiske institutioner. Da det
vurderes, at der er en meget stor usikkerhed forbundet med hensigten bag disse tilfælde af
mistænkelig adfærd, tælles hændelserne i denne kategori ikke med i det samlede antal af
antisemitiske hændelser i 2017. Eftersom det imidlertid stadig findes relevant at synliggøre denne
type hændelser, er det i stedet blevet besluttet at præsentere et illustrativt uddrag i dette særskilte
afsnit i rapporten.
Det bemærkes endvidere, at oplysninger om samtlige mistænkelige hændelser – herunder alle de
mistænkelige hændelser der ikke nævnes i nedenstående illustrative uddrag – er blevet videregivet
til PET.
7.2. Eksempler på mistænkelig adfærd ved jødiske institutioner
September 2017:
To personer med iransk baggrund i alderen 25-30 år(anslået) gik hen til indgangen ved Københavns
Synagoge, hvor de blev stoppet af politiet. De spurgte ind til politiets sikkerhedsudstyr og til de
jødiske sikkerhedsinstallationer. De gik derefter frem og tilbage og så ud til at indsamle
informationer.
Oktober 2017:
En person med palæstinensisk baggrund, som er kendt for at have ekstreme holdninger, forespurgte
flere gange i løbet af oktober, om han kunne få lov til at deltage i hebraiskundervisning hos Det
Jødiske Samfund. Vedkommende blev nægtet adgang, da det blev formodet, at han ønskede at
indsamle informationer.
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November 2017:
En mand med etnisk dansk baggrund på omkring 30 år (anslået), som tidligere har ytret
konspirationsteorier om Israels forbindelse til terrorangrebet den 11. september i USA, filmede
sikkerhedspersonalet ude foran en jødisk institution.
Flere måneder i løbet af 2017:
En mand med arabisk baggrund på omkring 18 år (anslået) passerede en jødisk institution flere
gange, mens det så ud til, at han indsamlede informationer. Dette skete flere gange i løbet af 2017.
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8. Slutnoter
1

Mosaisk Troessamfund besluttede i januar 2014 at skifte navn til Det Jødiske Samfund i Danmark. Det
udgør det største jødiske samfund i Danmark. Sikkerhedsorganisationen Jødisk Sikkerhed Danmark
varetager dog også sikkerheden for de resterende jødiske menigheder, foreninger og institutioner i Danmark.

2

I både England og Frankrig udgiver de jødiske samfund også rapporter om antisemitisme. Se for eksempel
den britisk-jødiske sikkerhedsorganisation Community Security Trust’s årlige rapport om antisemitiske
hændelser i Storbritannien (rapporten kan downloades via følgende link: https://cst.org.uk/). Se også den
årlige rapport om antisemitisme i Frankrig udarbejdet af den fransk-jødiske sikkerhedsorganisation Service
de Protection de la Communauté Juive (rapporten kan downloades via følgende link:
http://www.antisemitisme.fr). Derudover kan det fremhæves, at Det Europæiske Agentur for Grundlæggende
Rettigheder i november 2013 udarbejdede en undersøgelse af, hvordan jøder i en række europæiske lande
(dog
ikke
Danmark)
erfarer
og
opfatter
antisemitisme
(link:
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member-statesexperiences-and).
3

Se for eksempel Heidi Lauras artikel på Det Jødiske Samfunds hjemmeside med titlen ”Dansk jødisk
historie”, hvor det anslås, at der bor omkring 6.000 jøder i Danmark (link: http://mosaiske.dk/jodisk-historiei-danmark/).
4

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (nu Den Europæiske Unions Agentur for
Grundlæggende Rettigheder) opstillede i 2005 en arbejdsdefinition af antisemitisme, som mange europæiske
NGO’er har benyttet sig af. Et udsnit af den lød: ”Antisemitisme er en bestemt opfattelse af jøder, der kan
udtrykkes som had mod jøder. Verbale og fysiske manifestationer af antisemitisme er rettet mod jødiske eller
ikke-jødiske individer og/eller deres ejendom, eller mod det jødiske samfunds institutioner og religiøse
faciliteter” (link: https://european-forum-on-antisemitism.org/definition-of-antisemitism/dansk-danish).
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder valgte i 2013 at droppe denne
arbejdsdefinition uden at opstille et alternativ (link: http://www.jta.org/2013/12/04/ news-opinion/world/euanti-racism-agency-unable-to-define-anti-semitism-official-says). I 2016 tiltrådte organisationen ”the
International Holocaust Remembrance Alliance” (IHRA), som den danske stat er medlem af, i enstemmighed
en
næsten
identisk
version
af
den
nævnte
arbejdsdefinition
(link:
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf).
I
2017 vedtog Europaparlamentet en resolution (European Parliament resolution of 1 June 2017 on combating
anti-Semitism (2017/2692(RSP))), hvor EU’s medlemsstater og EU’s institutioner og agenturer blev
opfordret “to adopt and apply the working definition of anti-Semitism employed by the International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in order to support the judicial and law enforcement authorities in
their efforts to identify and prosecute anti-Semitic attacks more efficiently and effectively, and encourages
Member States to follow the example of the UK and Austria in this regard” (link:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-20170383+0+DOC+XML+V0//EN).
AKVAH tager i sine rapporter udgangspunkt i den nævnte arbejdsdefinition af antisemitisme. Da der er tale
om en arbejdsdefinition, betyder det, at man i praksis kan blive konfronteret med situationer, der gør, at man
midlertidigt må udvide eller indskrænke sin forståelse af antisemitisme.
5

Også i denne sammenhæng er AKVAH inspireret af den nævnte arbejdsdefinition, dog med samme
forbehold som er nævnt i slutnote 4. For et eksempel på en bredere forståelse af, hvornår man skal
klassificere en hændelse som antisemitisk, se tilgangen hos den britisk-jødiske sikkerhedsorganisation
Community Security Trust i deres dokument ”Definitions of Antisemitic Incidents” (Dokumentet kan
downloades på websiden:
https://cst.org.uk/public/data/file/6/e/Definitions%20of%20Antisemitic%20Incidents.pdf).
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6

AKVAH er i denne sammenhæng inspireret af begrebet om fordomsindikatorer, der anvendes til at
undersøge, om der er begået hadforbrydelser. Se for eksempel s. 13-15 i organisationen CEJI’s dokument
”Facing Facts. Guidelines for Monitoring of Hate Crimes and Hate Motivatd Incidents” fra november 2012
(link:
http://www.ceji.org/media/Guidelines-for-monitoring-of-hate-crimes-and-hate-motivated-incidentsPROTECTED.pdf)
7

Ibid., s. 13-15

8

Ibid., s. 14-15

9

Der tænkes på følgende hændelser: (9), (10), (14), (18) og (26).
Hændelserne vedrørende byrådspolitikerne – (14) og (18) – er medtaget i hændelsesstatistikken og dermed
undtaget fra den nævnte frasorteringsregel, fordi de fik stor bevågenhed i medierne.
Hændelsen vedrørende den nazistiske internetside – (26) – er medtaget i hændelsesstatistikken og dermed
undtaget fra den nævnte frasorteringsregel, fordi den blev anmeldt til politiet.
Hændelsen vedrørende fordømmelsen af den jødiske påske i et Facebook-opslag fra forkvinden af den
førende anti-omskæringsforening i Danmark – (9) – er medtaget i hændelsesstatistikken og dermed undtaget
fra den nævnte frasorteringsregel, fordi den er blevet heftigt debatteret i offentligheden, især efter en
journalist fra Radio24syv tog fordømmelsen op.
Hændelsen vedrørende den medicinske forskers Facebook-opslag – (10) – er medtaget i
hændelsesstatistikken og dermed undtaget fra den nævnte frasorteringsregel, fordi den indgik som et
selvstændigt punkt i en klage over forskeren til dennes arbejdsgiver mv. fra en række forskellige fagpersoner
(læger, forskere mv.), minoritetsledere (rabbinere, imamer, trossamfundsledere) og andre. Klagen kan findes
på https://soberminoritetsforskning.wordpress.com. Denne klage blev også debatteret i medierne.
10
Se for eksempel slutnote 3, hvor der henvises til Heidi Lauras artikel. Her anslår hun, at der er omkring
6.000 jøder i Danmark. Derudover kan det fremhæves, at de tre jødiske menigheder i Danmark ifølge Dansk
Jødisk Museums hjemmesides artikel ”Spørgsmål og svar: hvor mange jøder er der i Danmark” til sammen
har omkring 2.000 medlemmer (link: http://jewmus.dk/faq/). Lidt over 2.000 jøder er tilknyttet Det Jødiske
Samfund (Mosaisk Troessamfund) som medlemmer eller børn af medlemmer. Det må på den baggrund
anslås, at omkring en tredjedel af Danmarks jøder er tilknyttet et trossamfund.
11

Selv hvis man tager i betragtning, at en del ikke-medlemmer af de jødiske trossamfund i Danmark besøger
de synlige danske jødiske institutioner, er det rimeligt at antage, at man endda med inddragelsen af dette
antal ikke når op på det samlede antal jøder i Danmark.

12

Se eksempelvis artiklen “Nye Borgerlige har ekskluderet kandidat efter mail med ’antisemitisme,
holocaust-benægtelse og racisme’” af Ronja Melander den 16. november 2017 i Jyllands Posten.
13
Se eksempelvis artiklen ”S-politiker trækker sig efter zionistudtalelser” af Ritzau den 1. august 2017 i
Information.
14
Se eksempelvis artiklen ”Lokal EL-spidskandiat beklager udtalelser om IS og zionister” af Ritzau den 5.
august 2017 i BT.
15
Se eksempelvis artiklen “Jeremy Corbyn apologises for ’pain and hurt’ caused by anti-Semitism in Labour
as Jewish leaders plan demonstration” af Ashley Cowburn den 25. marts 2018 i den britiske avis The
Independent.
16
Hør radioprogrammet (podcast) fra 8. juni 2017 fra Radio24syv med titlen ”Konspirationsteori om 9/11,
valg i England og debat om det danske sundhedsvæsen”.
17
Ibid.
18
Se https://www.kk.dk/indhold/norrebro-lokaludvalgs-modemateriale/27042017/edoc-agenda/74ec87fc73fb-4fda-a2dd-fc1c038ce385/0fcc1a4a-9cf9-4c1f-94ae-9732b2e6ac81.
Af linket fremgår blandt andet følgende:
”[…]
Problemstilling
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Lokaludvalget har modtaget 28 ansøgninger til Byens Puls. Før mødet er der 547.600 kr. ikke fordelte
puljemidlerne.
[…]
9. Scandinavia and the War on Terror: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra foreningen Børnekunst
på 3.700 kr. Projektet foregår d. 7. juni i Osramhuset.
Ansøger søger om støtte til at arrangere et gratis foredrag med den amerikanske historiker og journalist
Christopher Bollyn, som fortæller om de Skandinaviske landes rolle i "krigen mod terror".
Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 3.700 kr. til projektet
[…]
Løsning
[…]
Lokaludvalget bevilger op til 3.700 kr. til projekt: Scandinavia and the War on Terror.
[…]
Beslutning
[…]
9. Indstillingen blev godkendt og der bevilges op til 3.700 kr. til projektet.
[…]”
19
Se eksempelvis artiklen ”Copenhagen Jazz Festival i storm på Facebook efter mail til israelsk musiker” af
Ritzau den 26. marts 2017 på nyheder.tv2.dk.
20
Se pressemeddelelse fra Copenhagen Jazz Festival den 3. april 2017.
21
Se eksempelvis artiklen ”Trump anerkender Jerusalem som Israels hovedstad” af Christian Krabbe
Barfoed den 6. december på nyheder.tv2.dk.
22
Se eksempelvis artiklen ”Politiken møder hård kritik for ’antisemitisk’ tegning” af Redaktionen den 14.
december 2017 på nyheder.tv2.dk.
23
Se eksempelvis artiklen “Flere kilder: Gerningsmand var i radikal Nørrebro-moske dagen før terrorangreb”
af Niels Fastrup, Claus Buhr, Lisbeth Sung og Johannes Martin Nyborg den 22. februar 2015 på DR.dk.
24
Se artiklen “Skal de lægestuderende have lov til at lave sjov med jøder, når de holder fest?” af Christoffer
Zieler den 26. oktober 2017 i Uniavisen.dk
25
Community Security Trust henviser til tallet på 427 terrorangreb på s. 3 i deres ”Terrorist Incidents against
Jewish Communities and Israeli Citizens Abroad 1968-2010”
(link: https://cst.org.uk/docs/CST%20Terrorist%20Incidents%201968%20-%202010.pdf).
26

Læs for eksempel: Peter Øvig Knudsen (2008): Blekingegadebanden. Samlet udvidet udgave. Gyldendal.
København, s. 476 ff.

27

Læs for eksempel: Bent Blüdnikow (2009): Bombeterror i København. Trusler og terror 1968-1990.
Gyldendal. København. Se også Bent Blüdnikows indlæg 7. november 2009 i Information med titlen
”Terrorfaren var alvorlig” (link: http://www.information.dk/214425).
28

Læs for eksempel Mikkel Selins artikel fra 27. oktober 2009 i Ekstrabladet med titlen ”Terrorsigtet
filmede dansk synagoge (link: http://ekstrabladet.dk/112/article1245390.ece). Det er værd at bemærke, at det
i artiklen ”Hvor er den danske forbindelse” i Berlingske 29. oktober 2009 af Kasper Krogh og Karl Erik
Stougaard (link: https://www.b.dk/danmark/hvor-er-den-danske-forbindelse) indirekte fremføres, at
synagogen aldrig var et mål i sig selv, men derimod blot et middel som David Headley kunne bruge til at
komme nærmere sit mål, Jyllands-Postens kulturredaktør Flemming Rose, som han fejlagtigt troede var jøde.
AKVAH finder imidlertid, at selv hvis man lægger denne tese til grund, kan det på ingen måde afvises, at
David Headley eller hans medsammensvorne i Pakistan i deres vildfarelse om Roses religion kunne have
fundet på at udsætte synagogen for et terrorangreb.
29
Læs for eksempel Niels Vedersø Østergaard og Anna Gottschalcks artikel fra 8. marts 2016 i Berlingske
med titlen ”16-årig pige sigtet for planlagte bombeattentater på skoler” (link: http://www.b.dk/nationalt/16aarig-pige-sigtet-for-planlagte-bombeattentater-paa-skoler).
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